VẮC XIN COVID-19
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TIÊM NHẮC LẠI

MŨI NHẮC LẠI
LÀ AN TOÀN

Vắc xin COVID-19
có hiệu quả
Vắc xin COVID-19 bảo vệ không bị ốm
nặng, nhập viện và tử vong. Tiêm cập
nhật vắc xin COVID-19, bao gồm cả tiêm
mũi nhắc lại khi bạn đủ điều kiện, là quan
trọng để bạn được bảo vệ tốt nhất.

Mũi nhắc lại COVID-19 có thành phần giống
như vắc xin ban đầu, đã được chứng minh là
an toàn với hàng trăm ngàn người. Các tác
dụng phụ vừa phải là bình thường. Các tác
dụng phụ nghiêm trọng rất hiếm gặp.

MŨI NHẮC LẠI GIÚP DUY
TRÌ KHẢ NĂNG PHÒNG
BỆNH
Mũi nhắc lại là mũi tiêm bạn nhận được sau khi bạn đã
được tiêm vắc xin đầy đủ để bạn có thể duy trì khả năng
phòng COVID-19.
Nhiều loại vắc xin yêu cầu tiêm liều
tăng cường. Ví dụ, cứ sau 10 năm,
người trưởng thành lại phải tiêm
nhắc lại vắc xin uốn ván.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, với một số loại vắc
xin, khả năng phòng bệnh ở người giảm dần theo thời gian,
và mũi nhắc lại giúp họ duy trì khả năng phòng bệnh. Mũi
nhắc lại COVID-19 hoạt động theo cách tương tự.
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Những ai được tiêm nhắc lại
Mũi nhắc lại làm gia tăng khả năng phòng bệnh cho mọi
người, nhưng lại đặc biệt quan trọng với người có sẵn
bệnh trạng, người đi làm hoặc có điều kiện sinh hoạt
khiến họ có nguy cơ nhiễm COVID-19 hoặc trở nặng cao
hơn.
Mũi nhắc lại miễn phí cho tất cả mọi người, bất kể tư cách
di trú của bạn, bất kể bạn có bảo hiểm y tế hay giấy tờ tùy
thân hay không.

ĐƯỢC PHÒNG BỆNH TỐT HƠN NỮA
Cách tốt nhất để bảo vệ gia đình, cộng đồng và bản thân bạn khỏi COVID-19
là tiêm cập nhật vắc xin. Tiêm cập nhật nghĩa là tiêm cả hai liều của loại vắc
xin hai mũi, và sau đó tiêm bất kỳ mũi nhắc lại nào mà bạn đủ điều kiện.
Hãy tiếp tục đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội và ở nhà khi bị bệnh
để giữ an toàn cho mọi người.

Bảo vệ bản thân. Bảo vệ cộng đồng.
Hãy tiêm vắc xin.
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