VẮC XIN COVID-19
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Tiêm vắc xin là một cách bạn có thể giữ được
sức khỏe lâu dài để có thể tiếp tục chăm sóc gia
đình. Tiêm vắc xin cũng giúp bạn bảo vệ con của
mình vì vắc xin làm cho khả năng bạn lây bệnh
cho những người thân yêu thấp hơn.

VẮC XIN AN TOÀN

TRƯỚC KHI BẠN CÓ CON

TRONG KHI BẠN ĐANG
MANG THAI

SAU KHI BẠN SINH CON KHI CON BẠN LỚN HƠN

VẮC XIN
AN TOÀN: Vắc xin đã được chứng minh là an toàn cho hàng triệu người, bao gồm những người
thuộc các chủng tộc, dân tộc và độ tuổi khác nhau. Nhiều khả năng con bạn sẽ gặp các biến chứng
nghiêm trọng do nhiễm COVID-19 hơn là do vắc xin.

HIỆU QUẢ: Vắc xin bảo vệ bạn không bị nhiễm COVID-19. Vắc xin cũng giúp bạn không bị ốm nặng
và tử vong nếu bạn bị bệnh.

MIỄN PHÍ: Vắc xin miễn phí cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng nhập cư của bạn hay liệu bạn có
ID hoặc bảo hiểm y tế không.

Để biết thêm thông tin: cdc.gov/coronavirus
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VẮC XIN AN TOÀN
TRƯỚC KHI BẠN CÓ CON

Vắc xin COVID-19 an toàn cho nam giới và phụ nữ đang cố gắng
mang thai hoặc muốn sinh con trong tương lai.
Không có bằng chứng nào về việc vắc xin khiến nam giới hoặc
phụ nữ không thể có con.

KHI BẠN ĐANG MANG THAI

Vắc xin COVID-19 an toàn và được khuyến khích sử dụng cho phụ nữ
mang thai. Hàng ngàn người mang thai đã được tiêm vắc xin an toàn mà
không gặp vấn đề gì cho bản thân hoặc em bé.
Người mang thai có nhiều khả năng bị ốm nặng hơn nếu bị nhiễm
COVID-19. Họ cũng có nguy cơ sinh non cao hơn.
Vắc xin COVID-19 là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và gia đình bạn
khỏi các biến chứng do COVID-19.

SAU KHI BẠN SINH CON

Vắc xin COVID-19 an toàn và được khuyên dùng cho phụ nữ đang cho con bú.
Khi những người chăm sóc tiêm vắc xin COVID-19, họ cũng giúp bảo
vệ trẻ sơ sinh:
• Sữa mẹ có thể chứa các kháng thể giúp bảo vệ em bé khỏi
COVID-19.
• Người chăm sóc sức khỏe đã được tiêm vắc xin không chắc lây bệnh
cho em bé quá nhỏ chưa tiêm vắc xin.

KHI CON BẠN LỚN HƠN

Trẻ em và thanh thiếu niên đủ tuổi được tiêm vắc xin sẽ an toàn nhất khi họ
tiêm vắc xin.
Vắc xin này bảo vệ tất cả mọi người, kể cả trẻ em và thanh thiếu niên, khỏi
bị nhiễm COVID-19. Vắc xin này cũng ngăn ngừa trẻ em và thanh thiếu
niên bị ốm nặng nếu họ bị bệnh.
Vắc xin sẽ không ngăn cản con bạn có con trong tương lai. Vắc xin
COVID-19 không ảnh hưởng đến tuổi dậy thì hoặc khả năng sinh sản
trong tương lai.
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