
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bảo vệ Gia đình Quý vị 
Chủng ngừa COVID-19 

Tiêm vắc-xin 
COVID-19 là cách 
tốt nhất để giữ an 
toàn cho quý vị và 
những người thân 
yêu của quý vị. 

Vì sao tôi nên chủng ngừa? 
Chủng ngừa giúp quý vị không bị nhiễm COVID-19. 
Càng có nhiều người được chủng ngừa sớm, chúng ta 
càng sớm có thể quay trở lại cuộc sống mà chúng ta 
từng biết, bao gồm giao tiếp xã hội, đi học và đi làm. 

Có phải tất cả vắc xin COVID-19 đều an toàn 
và hiệu quả không? 
Có. Tất cả các loại vắc-xin COVID đều vượt qua cùng một 
thử nghiệm nghiêm ngặt bắt buộc cho mọi loại vắc xin. 
Hơn 75,000 bệnh nhân đã tham gia vào các thử nghiệm 
vắc-xin và được theo dõi trong nhiều tháng trước khi vắc-
xin được phê duyệt. Quý vị KHÔNG THỂ mắc COVID-19 
từ vắc-xin. 

Có bất kỳ tác dụng phụ nào không? 
Một số bệnh nhân báo cáo các tác dụng phụ nhỏ như 
đau nhức vùng tiêm và nhức đầu. Quý vị có thể gặp các 
triệu chứng giống như cúm, điều này cho thấy vắc-xin 
đang hoạt động. Các tác dụng phụ nghiêm trọng rất hiếm 
và mọi bệnh nhân đều được theo dõi sau khi chủng ngừa 
để đảm bảo an toàn cho họ. 

Tình trạng nhập cư của tôi có được thu thập 
khi chủng ngừa không? 
Không. Quý vị không cần phải chia sẻ bất kỳ thông tin cá 
nhân nhạy cảm nào để được chủng ngừa. Tiêm vắc-xin 
từ trung tâm y tế cộng đồng cũng giống như tiêm phòng 
cúm hoặc khám sức khỏe định kỳ tại phòng khám mà 
quý vị tin tưởng. 

Hãy hỏi trung tâm y tế của quý vị cách để quý 
vị có thể chủng ngừa COVID-19 ngay hôm nay. 


