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Để biết thêm thông tin về vắc-xin ngừa COVID-19/
Vi-rút Corona, hãy truy cập coronavirus.dc.gov/vaccine

HÃY BẢO VỆ 
BẢN THÂN.
Tiêm vắc-xin 
ngừa COVID-19/
Vi-rút Corona.

Đã có vắc xin có thể làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm COVID-19/Vi-rút Corona. Hiện tại, vắc-xin chỉ có sẵn dành cho nhân 
viên chăm sóc sức khỏe và nhân viên phản ứng tuyến đầu, và dự kiến sẽ phổ biến rộng rãi hơn cho công chúng vào mùa xuân 
năm 2021. Có rất nhiều lý do để tiêm vắc-xin khi có sẵn. Điều hấp dẫn nhất là nó có thể bảo vệ quý vị và những người xung 
quanh quý vị khỏi loại vi-rút đe dọa đến tính mạng này.

Hầu hết các loại vắc xin ngừa COVID-19/Vi-rút Corona 
đều có hai mũi, tiêm cách nhau ba tuần, để cung cấp sự 
bảo vệ tốt nhất.

Vắc-xin đã được thử nghiệm trên hơn 70,000 người tình 
nguyện trong các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn.

Các nhà sản xuất vắc-xin cũng đã đề nghị hàng ngàn 
người từ các cộng đồng da màu bao gồm người Da Đen 
và người gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha tham gia vào các 
thử nghiệm lâm sàng của họ.

Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với 
COVID-19/Vi-rút Corona, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của quý vị liệu quý vị có nên tiêm 
vắc-xin không.

Quý vị vẫn sẽ cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
khác như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay và 
các biện pháp vệ sinh khác cho đến khi các quan chức y 
tế công cộng có thông báo khác.

Ban đầu, vắc-xin này có thể không được khuyến cáo sử 
dụng cho trẻ em hoặc phụ nữ mang thai. Các nhà sản 
xuất đang bắt đầu mở rộng đối tượng thử nghiệm của 
họ nên các khuyến cáo cho phép sử dụng vắc-xin cho 
những nhóm này có thể được cập nhật sau.

CÁC CHI TIẾT QUAN TRỌNG KHÁC VỀ VẮC-XIN NGỪA COVID-19/VI-RÚT CORONA

BỐN LÝ DO TẠI SAO QUÝ VỊ NÊN TIÊM VẮC-XIN NGỪA COVID-19/VI-RÚT CORONA

FDA sẽ chỉ phê duyệt 
cho phép sử dụng các 
vắc-xin trong trường 

hợp khẩn cấp khi có dữ 
liệu chứng minh tính an 

toàn của vắc-xin và 
vắc-xin đó đáp ứng 

hoặc vượt quá ngưỡng 
hiệu quả tối thiểu.

Đây là cách hiệu quả 
nhất để ngăn ngừa lây 
nhiễm COVID-19/Vi-rút 
Corona và các chuyên 
gia tin rằng (giống như 

cúm) nó có thể giúp 
quý vị không bị ốm 

nặng ngay cả khi quý vị 
nhiễm vi-rút.

Các nhà cung cấp dịch vụ phải 
tiêm vắc-xin cho mọi người bất 
kể khả năng thanh toán của họ. 

Các nhà cung cấp dịch vụ có 
thể tính phí khám tại văn 

phòng, hoặc phí quản lý, mặc 
dù phí này có thể được bảo 

hiểm hoặc Medicare/Medicaid 
thanh toán.

Hơn 70,000 người tình 
nguyện tiêm vắc-xin trong 
các thử nghiệm lâm sàng 
có tỷ lệ gặp tác dụng phụ 
rất thấp, phổ biến nhất là 
đau cánh tay tại chỗ tiêm, 

một số bị sốt hoặc đau 
nhức cơ thể.
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