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Vắc-xin
chủng
ngừa để
làm gì?

Vắc xin
có thể
truyền vi
rút cho tôi
không?

Khi tiêm vắc xin ngừa vi rút,
cơ thể sẽ tạo ra kháng thể để
chống lại vi rút đó. Kháng thể
này sẽ giúp cơ thể bạn chống
lại virus nếu bạn tiếp xúc với
nó trong tương lai.

KHÔNG

Không có bất cứ cách gì có thể
bị lây nhiểm COVID-19 do chủng
ngừa.

Thuốc chủng ngừa có giá bao nhiêu?
Vắc-xin chủng ngừa là MIỄN PHÍ đối với mọi
người.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về
bảo hiểm của bạn. Điều này là do các nhà cung
cấp dịch vụ có thể được hoàn lại phí tiêm chủng.

Các loại vắc xin này hoạt động
như thế nào?
Vắc xin Pfizer và Moderna là vắc xin mRNA.
Johnson & Johnson (J & J) là một loại vắc xin
adenovirus.
• Vi rút có các protein trên bề mặt tạo thành vỏ bao bên
ngoài vi rút.
• Tất cả ả 3 loại vắc-xin đều báo cho cơ thể bạn tạm
thời tạo ra loại protein này. Cơ thể của bạn phản ứng
và tạo ra các kháng thể và các đáp ứng miễn dịch khác
với protein này.
• Khi bạn bị phơi nhiễm với vi rút thật, cơ thể của bạn
lúc đó sẽ nhận ra và tấn công loại protein nằm trên bề
mặt của vi rút. Bằng cách này, nó tiêu diệt vi rút.
• Vắc xin COVID-19 KHÔNG xâm nhập hoặc thay đổi
DNA của bạn.

Liệu vắc xin có hoạt động đối với
các chủng vi rút mới không?
Các chuyên gia cho rằng rất có khả năng cả ba loại
vắc xin đều sẽ có hiệu quả chống lại tất cả các chủng
coronavirus / COVID-19 đang lưu hành. Các nhà khoa
học và nhà sản xuất vắc xin đang tiếp tục theo dõi vấn
đề này.

Thuốc chủng ngừa COVID-19 có hiệu quả như
thế nào?

HIỆU QUẢ TỪ

85-95%

Ở Mỹ, cả ba loại vắc xin này đều có
hiệu quả khoảng 85-95% trong việc
ngăn ngừa cho những người mắc bệnh
COVID-19 có triệu chúng nặng.

Tôi cần tiêm bao nhiêu liều?

Pfizer/Moderna

2 Liều
J&J

1 Liều

liều thứ 2:

• Phải được thực hiện sau liều thứ nhất từ 3-6 tuần.

Tác dụng bảo vệ cao nhất:

• 2 tuần sau khi tiêm liều thứ 2.

Có tác dụng bảo vệ cao nhất trong:
• 1 tháng

Vắc-xin có bị phát triển gấp rút không?
Các nhà khoa học đã phát triển công nghệ đằng sau những
loại vắc xin này trong hơn 10 năm. Các nhà khoa học,
công ty và chính phủ đã cùng nhau phát triển vắc-xin để
ngăn ngừa bệnh cho nhiều người hơn. Hàng chục nghìn
người đã tình nguyện thử nghiệm chúng.

G
KHÔN

Tác dụng phụ của vắc xin
Các tác dụng phụ được mong đợi và là dấu hiệu cho
thấy vắc xin đang hoạt động.
• Các tác dụng phụ thường gặp: đau nhẹ, đỏ và sưng ở cánh
tay khi tiêm vắc xin.
• Cũng có thể bị mệt mỏi, ớn lạnh, đau khớp, nhức đầu hoặc
sốt nhẹ.
• Các tác dụng phụ dường như tệ hơn sau khi tiêm liều
thứ hai của vắc-xin và kéo dài khoảng 24 giờ nhưng
cũng có thể kéo dài vài ngày.
• Những tác dụng phụ này được mong đợi và là dấu hiệu
cho thấy vắc xin đang hoạt động.

Các tác dụng phụ nghiêm trọng rất hiếm.

Nếu chúng xảy ra, chúng thường sẽ xuất hiện trong 15 đến 30
phút đầu tiên sau khi chủng ngừa. Một tác dụng phụ nghiêm
trọng có thể xảy ra là sốc phản vệ hoặc khó thở, phản ứng dị
ứng nghiêm trọng. Điều này có nhiều khả năng xảy ra hơn với
những người có tiền sử loại phản ứng này với vắc xin.

Phụ nữ mang thai có nên tiêm vắc xin không?

• Virus dường như gây hại ở phụ nữ mang thai nhiều hơn so với những
người cùng tuổi không mang thai.
• Hiện nay, vắc-xin này được khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc
đang cho con bú.
• Những rủi ro được cho là nhỏ nhưng không phải là tuyệt đối.
• Đó là một sự lựa chọn cá nhân. Bạn nên trao đổi với nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.
• Ngay cả khi bạn được chủng ngừa, điều quan trọng là bạn phải đeo khẩu
trang, rửa tay và giữ khoảng cách khi chăm sóc bản thân và con bạn.

CÓ

Những người có vấn đề về tình trạng sức
khỏe có nên chủng ngừa COVID-19 không?

(ví dụ như: tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh hồng cầu hình liềm,
ung thư)
• Nó là an toàn cho những người có vấn đề về tình trạng sức khỏe.
• Nói chuyện với nhà cung cấp của bạn về các mối quan tâm của bạn
trước khi chủng ngừa.
• Điều quan trọng là những người có vấn đề về tình trạng sức khỏe phải
được chủng ngừa. Nghiên cứu cho thấy họ có nhiều khả năng bị phát
triển bệnh nặng nếu nhiểm COVID-19.

Sau khi tiêm vắc-xin, tôi có thể ngừng đeo khẩu trang
hoặc giữ khỏang cách với người khác 6 feet không?

KHÔNG!

Vui lòng tiếp tục đeo khẩu trang, tránh xa
người khác 6 feet và rửa tay thường xuyên.

• Bạn vẫn có thể mang vi-rút sang người khác nếu bị phơi nhiễm.
• Vẫn có một cơ hội nhỏ là, ở nơi một số người, vẫn có thể không được bảo vệ
hoàn toàn.

Tôi muốn hoãn việc chủng ngừa để xem
điều gì sẽ xảy ra với những người khác.
Vui lòng chủng ngừa ngay khi vắc xin có sẵn cho bạn. Các loại vắc-xin
đã được thử nghiệm trên hàng chục nghìn người. Chúng tôi biết rằng vắc
xin an toàn và hiệu quả. Bạn không bị yêu cầu tham gia vào một nghiên
cứu. Các nghiên cứu đã được thực hiện hoàn tất.

Còn những đứa trẻ thì sao?
Thuốc chủng này không dùng được cho
trẻ em dưới 16 tuổi.
• Trẻ em không được đưa vào các nghiên
cứu đầu tiên.
• Hiện có những nghiên cứu về các loại vắc
xin này để xác định xem liệu vắc xin có an
toàn và hiệu quả cho trẻ em hay không.
• Kết quả dự kiến sẽ có vào giữa năm 2021.

Tôi đã bị nhiểm COVID. Tôi vẫn
nên chủng ngừa?

ĐÚNG!

Nhưng bạn phải đợi cho
đến khi bạn hoàn toàn
bình phục.

Nếu tôi có tiền sử phản ứng
xấu với vắc xin thì sao?

?

Những người có tiền sử sốc phản vệ với vắc-xin
hoặc với các thành phần trong vắc-xin không nên
tiêm chủng.
Tuy nhiên, những người có tiền sử sốc phản vệ với
các loại vắc xin, thuốc hoặc thực phẩm khác nên
chủng ngừa.
• Tiêm vắc-xin ở cơ sở đã được chuẩn bị sẵn
sàng để xử lý với phản ứng sốc phản vệ.
• Những người có tiền sử sốc phản vệ nên nói
chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của họ và thông báo cho trung tâm tiêm
chủng về tiền sử sốc phản vệ của họ trước khi
tiêm vắc xin.

Khi nào thì cuộc sống sẽ trở lại bình thường?

Sẽ mất một thời gian để cuộc sống quay trở lại việc ít bị hạn chế hơn. Đại đa số trong cộng đồng của chúng ta sẽ phải được
chủng ngừa để việc này xảy ra dễ dàng hơn. Đây là một mục tiêu khó và chúng tôi cần sự tham gia ủng hộ của mọi người để có
thể tiến gần hơn đến mục tiêu trên.
TẤT CẢ chúng ta cần tiếp tục đeo khẩu trang và thục hiện giãn cách xã hội. Điều này bao gồm cả những người đã được chủng ngừa.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
mass.gov/covid-19-vaccine
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