COVID-19
VACCINES

5 THINGS TO KNOW
SAFETY
The safety of COVID-19 vaccines is a top priority. No steps are skipped during
the clinical trial process.

HOW COVID-19 VACCINES WORK
COVID-19 vaccines do not use a live virus and cannot give someone COVID-19.

BENEFITS
Getting vaccinated may help keep you from getting infected with COVID-19 and
may also protect people around you.

NUMBER OF DOSES NEEDED
The first COVID-19 vaccines (Pfizer and Moderna) will require two shots, and
everyone will have to receive both shots to get the most protection the vaccine
can offer.

AVAILABILITY AND COST
While supply is limited, certain groups (such as healthcare workers) will be
prioritized to receive the vaccine first. The vaccine will be offered at no cost to
all Chicagoans who want it as soon as larger quantities become available.
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VẮC-XIN
COVID-19

5 ĐIỀU CẦN BIẾT
AN TOÀN
Độ an toàn của vắc-xin COVID-19 là ưu tiên hàng đầu. Trong quá trình thử
nghiệm lâm sàng, không có bước nào bị bỏ qua.

CÁCH VẮC-XIN COVID-19 HOẠT ĐỘNG
Các loại vắc-xin COVID-19 không sử dụng vi-rút còn sống và không thể gây mắc
COVID-19 ở người.

LỢI ÍCH
Chủng ngừa vắc-xin có thể giúp quý vị tránh không bị lây nhiễm COVID-19 và
cũng có thể bảo vệ những người xung quanh quý vị.

SỐ LIỀU VẮC-XIN CẦN THIẾT
Những loại vắc-xin COVID-19 đầu tiên (Pfizer và Moderna) sẽ cần hai mũi tiêm,
và mọi người đều sẽ phải nhận đủ cả hai mũi tiêm để vắc-xin mang đến được
sự bảo vệ tốt nhất.

TÍNH CÓ SẴN VÀ CHI PHÍ
Khi nguồn cung cấp còn bị giới hạn, một số nhóm người nhất định (như nhân
viên chăm sóc sức khỏe) sẽ được ưu tiên chủng ngừa vắc-xin trước. Vắc-xin
sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả cư dân của Chicago muốn được chủng
ngừa ngay khi có sẵn số lượng lớn vắc-xin.
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