Những Câu hỏi Thường gặp về

Vắc-xin ngừa COVID-19
Vì sao quý vị nên chích ngừa COVID-19?
Một loại vắc-xin an toàn và hiệu quả có thể chấm dứt
đại dịch COVID-19. Các chuyên gia tin rằng ít nhất
70% người dân cần chích ngừa COVID-19 để giúp
chấm dứt đại dịch. Vắc-xin này cũng sẽ giúp bảo
vệ khỏi những ảnh hưởng lâu dài của việc nhiễm
COVID-19 mà một số người đã mắc phải.

Vắc-xin ngừa COVID-19 có thể làm cho
quý vị nhiễm COVID-19 không? Vắc-xin
có chứa vi-rút đang hoạt động không?

Không có loại vắc-xin ngừa COVID-19 nào được phát
triển có chứa vi-rút đang hoạt động. Điều này có
nghĩa là vắc-xin không thể làm cho quý vị hoặc bất kỳ
ai khác nhiễm COVID-19 và vì vậy, không làm cho quý
vị có khả năng lây nhiễm.

giống như bị cảm cúm, thí dụ như mệt mỏi, ớn lạnh,
sốt, đau nhức cơ bắp và khớp trong từ 1 đến 2 ngày,
và hồi phục nhanh chóng. Điều này không có nghĩa
là quý vị bị nhiễm bệnh hoặc có khả năng lây nhiễm.
Thay vào đó, những triệu chứng này đơn giản chỉ là
dấu hiệu cho thấy cơ thể của quý vị đang phát triển
thành công khả năng miễn dịch mà quý vị cần để bảo
vệ quý vị khỏi COVID-19.

Quý vị có phải chuẩn bị bất kỳ điều gì
trước khi chích vắc-xin ngừa COVID-19
không?
Có, vui lòng không dùng các loại thuốc không
cần toa, thí dụ như thuốc aspirin, acetaminophen
(Tylenol) và ibuprofen (Motrin hoặc Advil). Những
viên thuốc này có thể làm giảm phản ứng của quý vị
với vắc-xin. Quý vị có thể sử dụng những loại thuốc
không cần toa này sau khi đã chích ngừa, nếu quý vị
có bất kỳ triệu chứng nào gây khó chịu.

Quý vị có nên lo lắng rằng vắc-xin ngừa
COVID-19 đã được sản xuất quá nhanh?
Liệu có bỏ qua bất kỳ bước nào không? Quý vị có phải trả phí cho vắc-xin
Không có bước nào được bỏ qua cả. Thông qua ngân không?
quỹ của chính phủ liên bang, có hai bước được thực
hiện khẩn cấp để sản xuất vắc-xin ngừa COVID-19:
•

Thuê thêm nhân viên để ghi danh những người
đang được thử nghiệm với loại vắc-xin mới.

•

Tăng quy mô để sản xuất một số lượng vắc-xin
lớn.

Vắc-xin ngừa COVID-19 hiệu quả như
thế nào?

Cả hai loại vắc-xin hiện được Pfizer và Moderna cung
cấp đều đem lại khả năng bảo vệ hơn 94% đối với
COVID-19 nếu chích 2 liều. Khả năng bảo vệ bắt đầu
vào 7 ngày sau khi chích liều thứ hai.

Các phản ứng phụ của vắc-xin ngừa
COVID-19 là gì?

Không. Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 được cung
cấp miễn phí.

Quý vị có cần chích ngừa nếu quý vị đã
bị nhiễm COVID-19?

Có. Nếu quý vị đã bị nhiễm COVID-19 quý vị vẫn nên
chích ngừa. Vắc-xin sẽ bảo đảm quý vị được bảo vệ
với những ích lợi đã được phát hiện khi thử nghiệm.
Quý vị KHÔNG nên chích ngừa khi đang bị bệnh. Quý
vị có thể chích ngừa sau khi đã hồi phục. Xin hãy trao
đổi với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị, vì vẫn chưa
có những hướng dẫn cụ thể tại thời điểm này.
Để biết thêm thông tin địa phương về loại vắc-xin
này, xin vào trang mạng của Cơ quan Chăm sóc Sức
khỏe của Quận Cam.

Một số người có thể cảm thấy các phản ứng phụ

Nhóm Phòng chống Nhiễm trùng tại Viện Dưỡng Lão của Quận Cam do Ban Y tế của Đại học California, Irvine
điều phối và được Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe của Quận Cam và CalOptima đồng tài trợ.
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