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HÃY BIẾT SỰ THẬT.
Vắc xin COVID-19 
an toàn và hiệu quả. 
Vắc xin KHÔNG THỂ 
làm bạn bị nhiễm 
COVID-19.
• Tiêm vắc xin an toàn hơn 

là bị nhiễm COVID-19.
• Hàng triệu người đã 

được tiêm vắc xin an 
toàn.

• Không có loại vắc xin 
nào khác đã được thử 
nghiệm an toàn nhiều 
đến thế trong lịch sử Hoa 
Kỳ.

• Vắc xin đã được chứng 
minh là an toàn cho hàng 
nghìn người, bao gồm 
những người thuộc các 
chủng tộc, dân tộc và 
từng lớp tuổi khác nhau.

• Vắc xin COVID-19 không 
thay đổi DNA của bạn.

Nhưng xin hãy kiểm tra lại và hỏi xem liệu có 
bất kỳ chi phí nào khác khi tiêm vắc xin không. 

• Không được từ chối tiêm vắc xin cho một người 
nếu người đó không thể trả phí tiêm vắc xin.

• Một khi vắc xin được phổ biến rộng rãi, bất kỳ ai 
cũng có thể được tiêm vắc xin bất kể tình trạng 
nhập cư.

• Mọi người đều có thể được tiêm vắc xin khi đến 
lượt.

Vắc xin bảo vệ bạn 
không bị nhiễm 
COVID-19.

VẮC XIN MIỄN PHÍ CHO MỌI NGƯỜI. 

• Nếu bạn vẫn bị nhiễm COVID-19 
sau khi bạn đã được tiêm vắc 
xin, vắc xin sẽ bảo vệ bạn không 
bị ốm nặng.

• Ngay cả khi bạn đã bị nhiễm 
COVID-19, bạn vẫn nên tiêm vắc 
xin. 

• Người ta vẫn chưa biết một 
người được bảo vệ không bị tái 
nhiễm COVID-19 trong bao lâu.



TÁC DỤNG PHỤ LÀ BÌNH THƯỜNG. 
Tác dụng phụ KHÔNG có nghĩa là bạn bị nhiễm COVID-19.
• Tác dụng phụ có nghĩa là vắc xin đang dạy cơ thể bạn cách chống lại COVID-19.
• Các tác dụng phụ có thể bao gồm:

– Đau hay sưng trên cánh tay ở nơi bạn được tiêm vắc xin. 
– Đau đầu, ớn lạnh hoặc sốt. 

• Nếu bạn cảm thấy không khỏe, bạn có thể cần phải nghỉ làm một vài ngày cho đến khi bạn 
cảm thấy khỏe hơn.

• Bạn sẽ cần ở lại 15–30 phút sau khi tiêm vắc xin để đảm bảo bạn không bị dị ứng. 
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Không có bằng chứng nào cho thấy vắc xin gây ra các 
vấn đề về khả năng sinh sản. 
Phụ nữ mang thai nên nói chuyện với bác sĩ của họ về việc 
họ có nên tiêm vắc xin không.

Một số loại vắc xin cần tiêm hai mũi trong khi các loại 
vắc xin khác chỉ cần tiêm một mũi. Cả hai loại vắc xin 
đều an toàn và hiệu quả.
Với vắc xin cần tiêm hai mũi:
• Mũi tiêm đầu tiên giúp cơ thể bạn sẵn sàng.
• Mũi tiêm thứ hai sau đó vài tuần để đảm bảo bạn được bảo vệ hoàn 

toàn. 
• Điều quan trọng là bạn phải tiêm cả hai mũi để được bảo vệ hoàn 

toàn. 

Vắc xin  
KHÔNG 
chứa:
• Chất bảo quản
• Trứng
• Sản phẩm thịt lợn
• Gelatin 
• Nhựa cao su 
• Bất kỳ vi rút  

COVID-19 sống nào   

GIỮ AN TOÀN SAU KHI ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN.
Hiện tại, các chuyên gia không biết vắc xin sẽ bảo vệ bạn trong bao lâu. Ngay cả sau khi được tiêm vắc 
xin, hãy tiếp tục:

Đeo khẩu 
trang. 

Thực hành 
giãn cách xã 
hội.

Rửa tay 
thường 
xuyên.

Thường 
xuyên khử 
trùng các 
khu vực tiếp 
xúc nhiều.


