
10 SỰ THẬT  
QUÝ VỊ NÊN BIẾT VỀ 
VẮC-XIN COVID-19

Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên 
đều đủ điều kiện để tiêm vắc-xin 
COVID-19.

Vắc-xin dạy cho cơ thể quý vị cách 
tạo ra một loại protein giúp quý 
vị chống lại COVID-19. Protein và 
vắc-xin sẽ rời khỏi cơ thể quý vị sau 
khi chúng hoàn thành nhiệm vụ và 
điều này không thể theo dõi được.

Vắc-xin được cung cấp miễn phí 
cho tất cả mọi người, ngay cả khi 
quý vị không có bảo hiểm y tế và bất 
kể tình trạng nhập cư của quý vị.

Thông tin cá nhân về sức khỏe và 
danh tính của quý vị sẽ được quản 
lý kỹ lưỡng để bảo vệ quyền riêng 
tư của quý vị. Chúng sẽ không 
được chia sẻ với CDC hoặc ICE.

Vắc-xin COVID-19 an toàn cho phụ 
nữ có thai, đang cho con bú hoặc 
đang muốn mang thai.

Mọi người đều có thể biết thông 
tin trung thực về vắc-xin COVID-19 
và nơi tiêm vắc-xin. Truy cập 
MySpot.nc.gov hoặc gọi đến Trung 
tâm Trợ giúp về Vắc-xin COVID-19 
theo số điện thoại miễn phí 
888-675-4567.

Vắc-xin đã được chứng minh là 
giúp phòng ngừa COVID-19 và 
có hiệu quả trong việc phòng 
ngừa tình trạng nhập viện và tử 
vong. Hàng triệu người ở Hoa 
Kỳ đã được tiêm vắc-xin này.

Vắc-xin COVID-19 được chế tạo 
dựa trên nhiều năm làm việc để 
phát triển vắc-xin cho các loại 
virus tương tự.

Quý vị sẽ không nhiễm 
COVID-19 từ vắc-xin.

Quý vị có thể có các phản ứng 
tạm thời như đau cánh tay, sốt, 
đau đầu hoặc cảm thấy mệt mỏi 
và đau nhức trong một hoặc vài 
ngày sau khi tiêm vắc-xin.
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