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PSA 1
English COVID-19 vaccines are FREE for everyone. But make sure and ask if there are any other costs with getting vaccinated. No one can

be denied a free vaccine if they are unable to pay an administration fee. Once vaccines are widely available, anyone can get
vaccinated regardless of immigration status. Protect yourself.  Protect your community.  Get vaccinated.

Translation Vắc xin COVID-19 MIỄN PHÍ cho mọi người. 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 miễn phí 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. Bảo vệ bản thân.  Bảo vệ cộng
đồng.  Hãy tiêm vắc xin.

PSA 2
English The COVID-19 vaccine protects you from getting COVID-19. If you still get COVID after you get vaccinated, the vaccine protects

you from getting seriously ill. Even if you had COVID-19, you should still get vaccinated. Protect yourself. Protect your
community. Get vaccinated.

Translation Vắc xin COVID-19 bảo vệ bạn không bị nhiễm COVID-19. Nếu bạn vẫn bị nhiễm COVID 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. Bảo vệ bản thân. Bảo
vệ cộng đồng. Hãy tiêm vắc xin.

PSA 3
English COVID-19 vaccines are safe and effective. The vaccine CANNOT give you COVID-19. No other vaccine has been tested as much for

its safety in U.S. history. The vaccine has been proven safe for thousands of people, including those of different races, ethnicities
and ages.  No other vaccine has been tested as much for its safety in U.S. history and millions of people have been safely
vaccinated. Protect yourself.  Protect your community. Get vaccinated.

Translation Vắc xin COVID-19 an toàn và hiệu quả. Vắc xin KHÔNG THỂ làm bạn bị nhiễm COVID-19. 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.  Không có loại vắc xin nào khác đã được thử
nghiệm an toàn nhiều đến thế trong lịch sử Hoa Kỳ và hàng triệu người đã được tiêm vắc xin an toàn. Bảo vệ bản thân.  Bảo
vệ cộng đồng.  Hãy tiêm vắc xin.
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PSA 4
English COVID-19 vaccines are safe and effective. Side effects are normal and mean the vaccine is teaching your body how to fight the

virus. You CANNOT get COVID-19 from the vaccine. Protect yourself. Protect your community. Get vaccinated.
Translation Vắc xin COVID-19 an toàn và hiệu quả. Tác dụng phụ là bình thường và có nghĩa là vắc xin đang dạy cơ thể bạn cách chống lại

vi rút. Bạn KHÔNG THỂ bị nhiễm COVID-19 từ vắc xin. Bảo vệ bản thân. Bảo vệ cộng đồng. Hãy tiêm vắc xin.

PSA 5
English The COVID-19 vaccine is halal. The COVID-19 vaccine does not contain any animal products. The COVID-19 vaccine does not

change your DNA. The vaccine has been proven safe for thousands of people, including those of different races, ethnicities and
ages. Protect yourself. Protect your community. Get vaccinated.

Translation Vắc xin COVID-19 là thuốc chủng loại halal. Vắc xin COVID-19 không chứa bất kỳ sản phẩm động vật nào. Vắc xin COVID-19
không thay đổi DNA của bạn. Vắc xin đã được chứng minh là an toàn cho hàng nghìn người, bao gồm những người thuộc các
chủng tộc, dân tộc và độ tuổi khác nhau. Bảo vệ bản thân. Bảo vệ cộng đồng. Hãy tiêm vắc xin.

PSA 5
English Stay safe after being vaccinated from COVID-19. Right now, experts don’t know how long the vaccine will protect you. Even after

getting the vaccine, continue to wear a mask, practice social distancing, wash your hands often, and disinfect high-touch areas
frequently.

Translation Giữ an toàn sau khi được tiêm vắc xin chống COVID-19. Hiện tại, các chuyên gia không biết vắc xin sẽ bảo vệ bạn trong bao lâu.
Ngay cả sau khi tiêm vắc xin, hãy tiếp tục đeo khẩu trang, thực hành giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên, và thường xuyên
khử trùng các khu vực tiếp xúc nhiều.


