Quý Vị Có Thắc Mắc Về Vắc-xin
COVID-19 Không?

Có nhiều câu hỏi về vắc-xin COVID-19 mới. Để giúp giải đáp, chúng tôi đã tập hợp một danh sách các câu hỏi thường gặp
nhất của mọi người về việc tiêm vắc-xin COVID-19. Quý vị không thấy câu hỏi của quý vị được liệt kê? Truy cập www.
phila.gov/covid-19 để biết thêm Những Câu Hỏi Thường Gặp và thông tin cập nhật về vắc-xin.

Cách hoạt động của vắc-xin COVID-19 là gì?

Vắc-xin COVID-19 là một loại thuốc giúp hệ miễn dịch của quý vị
chống lại virut COVID-19. Nó được cung cấp ở dạng 2 mũi tiêm.
1. Mũi tiêm đầu tiên là để mớm cho hệ miễn dịch của quý
vị, giúp nó nhận dạng virut.

2. Mũi tiêm thứ 2 củng cố phản ứng miễn dịch của quý vị.
Sau khi tiêm cả hai mũi, vắc-xin sẽ giảm rất nhiều nguy cơ
bị bệnh của quý vị.

Quý vị có tiêm virut không?

Không. Vắc-xin COVID-19 chứa những phần không hoàn chỉnh
của virut COVID-19. Không có vắc-xin COVID-19 nào chứa các tế
bào virut COVID-19 còn sống.

Vắc-xin COVID-19 có phải là cần thiết không?

Chúng tôi rất khuyến cáo tiêm vắc-xin. Vắc-xin giúp giảm khả
năng mắc virut COVID-19 của quý vị. Nó cũng giảm sự lây lan
của virut, và giúp đảm bảo sự an toàn cho gia đình, hàng xóm,
và bạn bè của quý vị.

Vắc-xin đã được kiểm nghiệm chưa?

Có. Vắc-xin đã được kiểm nghiệm trong các thử nghiệm lâm
sàng lớn với 43.000 và 30.000 tình nguyện viên. Nó được phê
duyệt bằng quy trình Cho Phép Sử Dụng Khẩn Cấp, và được
theo dõi trong các thử nghiệm và sau khi được phê duyệt và
được sử dụng rộng rãi.

Tôi có thể mắc COVID-19 sau khi tiêm
vắc-xin không?

Vắc-xin COVID-19 giảm rất nhiều khả năng bị bệnh của quý vị.
Nhưng, chúng tôi không biết cơ chế miễn dịch kéo dài trong
bao lâu cho đến khi chúng tôi có thêm dữ liệu. Hãy tiếp tục đeo
khẩu trang và giãn cách xã hội sau khi tiêm vắc-xin.

Tỉ lệ hiệu quả của vắc-xin là bao nhiêu?

Các thử nghiệm lâm sàng lớn cho thấy tỉ lệ hiệu quả của cả vắcxin Pfizer và vắc-xin Moderna đều là khoảng 95%.

Trẻ em có thể tiêm vắc-xin không?

Không. Các vắc-xin COVID-19 hiện tại chỉ dành cho những ai 16
tuổi trở lên.

Liệu thuốc của tôi sẽ tương tác với
vắc-xin không?

Không. Không có tương tác thuốc đã biết với vắc-xin COVID-19.

Các tác dụng phụ có thể có là gì?

Các tác dụng phụ ngắn hạn gồm có đau cánh tay, nhức đầu,
mệt mỏi, rét run, và sốt. Các tác dụng phụ này là dấu hiệu cho
thấy hệ miễn dịch của quý vị đang hoạt động.

Tôi vẫn cần đeo khẩu trang và giãn cách xã hội
sau khi tiêm vắc-xin không?
Có. Chúng ta phải tiếp tục cố ngăn chặn sự lây lan của virut. Hãy
tiếp tục đeo khẩu trang và giãn cách xã hội cho đến khi hầu hết
mọi người được tiêm vắc-xin.
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