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VẮC-XIN

ĐIỀU CẦN BIẾT
về

1. TIÊM VẮC-XIN LÀ CÁCH BẢO VỆ TỐT NHẤT KHỎI COVID-19.
Vắc-xin COVID-19 có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng, nguy cơ nhập viện và tử vong.
Tiêm vắc-xin là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Ngay cả khi đã mắc COVID-19,
quý vị vẫn nên tiêm vắc-xin COVID-19.

2. BẤT KỲ AI TRÊN 5 TUỔI ĐỀU CÓ THỂ TIÊM VẮC-XIN COVID-19.
Vắc-xin COVID-19 được khuyến cáo cho tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên, đặc biệt là người cao tuổi,
những người có bệnh nền và bao gồm cả những người đang mang thai hoặc dự định mang thai trong
tương lai. Mặc dù số ca nhiễm COVID-19 và tỷ lệ trẻ em phải nhập viện đã giảm dần, nhưng trẻ em vẫn có
thể mắc bệnh do COVID-19 và làm lây lan vi-rút cho người khác.

3. VẮC-XIN COVID-19 RẤT AN TOÀN.
Hàng triệu người ở Hoa Kỳ đã tiêm vắc-xin COVID-19 dưới sự giám sát an toàn ở mức độ cao nhất trong
lịch sử Hoa Kỳ, bao gồm các nghiên cứu trên hàng nghìn trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Quý vị sẽ không bị nhiễm
COVID-19 sau khi tiêm bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào. Quý vị có thể gặp một số tác dụng phụ sau khi
tiêm vắc-xin COVID-19, nhưng chúng sẽ biến mất sau vài ngày. Chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ lâu dài
nào. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy vắc-xin COVID-19 ảnh hưởng đến quá trình dậy thì hoặc phát
triển cơ quan sinh sản dưới bất kỳ hình thức nào.

4. CẦN TIÊM ĐỦ LIỀU VẮC-XIN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ.
Cả vắc-xin Pfizer và Moderna đều yêu cầu tiêm hai liều cho hầu hết mọi đối tượng và điều quan trọng là quý vị
phải tiêm đủ số liều được khuyến cáo. Mặc dù quý vị sẽ được bảo vệ phần nào sau khi tiêm một liều, nhưng
quý vị vẫn cần tiêm đủ HAI liều để nhận được sự bảo vệ tối đa khỏi COVID-19 và các biến thể của nó. Đối với
một số người, họ có thể được khuyến cáo tiêm thêm một liều bổ sung hoặc một liều tăng cường.

5. VẮC-XIN COVID-19 ĐANG ĐƯỢC CUNG CẤP RỘNG RÃI VÀ
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.
Vắc-xin COVID-19 được cung cấp rộng rãi ở khắp Chicago, bao gồm cả tại văn phòng bác sĩ, bệnh viện,
nhà thuốc, trung tâm y tế cộng đồng và các sự kiện đặc biệt. Quý vị thậm chí có thể được tiêm vắc-xin
tại nhà. Tất cả vắc-xin COVID-19 đều được cung cấp miễn phí cho quý vị. Không cần thẻ định danh
(Identification, ID) do chính phủ cấp và không cần bảo hiểm.
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