Hiểu biết về vắc xin COVID-19

Tôi có thể mắc bệnh
COVID-19 do
tiêm vắc-xin
COVID-19 không?

Tất cả các vắc-xin ngừa COVID-19 đang phát triển
đều được kiểm tra nghiêm ngặt bằng các thử
nghiệm lâm sàng và sẽ chỉ được cấp phép hoặc phê
duyệt nếu vắc-xin giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh

Tất cả các loại vắc-xin COVID-19 không chứa vi-rút
còn sống và không có khả năng gây bệnh COVID-19,
do đó vắc-xin COVID-19 không thể khiến bạn mắc
bệnh COVID-19

Nguồn: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/vaccine-benefits.html

Tiêm chủng vắc xin COVID-19 là cách an toàn nhất
giúp cơ thể bạn chống lại vi rút

Lợi ích mà tôi nhận
được sau khi tiêm
vắc-xin COVID-19
là gì?

Tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cũng giúp ngăn ngừa
khả năng mắc bệnh nặng ngay cả khi bị nhiễm
COVID-19

Việc tiêm vắc-xin COVID-19 giúp bảo vệ những
người xung quanh của bạn khỏi COVID-19. Đặc
biệt là những người có nguy cơ cao mắc các biến
chứng nặng do COVID-19

Tiêm chủng COVID-19 sẽ là một công cụ quan
trọng để giúp ngăn chặn đại dịch COVID-19

Những vấn đề tôi gặp
phải khi tiêm vắc-xin
COVID-19 là gì?

Các bạn có thể sẽ gặp phải những phản ứng sau
tiêm vắc-xin COVID-19, thường ở mức độ nhẹ đến
trung bình, như sưng, đỏ tại vị trí tiêm, sốt nhẹ,
mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ hoặc đau khớp. Tuy
nhiên, các phản ứng này là một dấu hiệu tốt cho
thấy vắc xin và hệ thống miễn dịch trong cơ thể
bạn đang hoạt động

Các triệu chứng sau tiêm thường kéo dài không
quá 1 tuần. Một số người có thể sẽ không gặp các
phản ứng sau tiêm

Xin lưu ý rằng rất hiếm khi xảy ra các vấn đề sức
khỏe nghiêm trọng liên quan đến việc tiêm vắc xin
COVID-19

Sau khi tiêm vắc-xin
tôi có cần phải thực
hiện thông điệp 5K
của Bộ Y Tế nữa
không?

Những người đã được tiêm ngừa COVID-19 đầy
đủ vẫn nên tiếp tục thực hiện thông điệp 5K của
Bộ Y Tế

Hãy tiêm ngừa vắc xin kết hợp với
thực hiện thông điệp 5K
vì sự an toàn của bạn và mọi người

