VẮC-XIN COVID-19
LẦM TƯỞNG

SỰ THẬT

Vắc-xin mRNA có thể làm
thay đổi DNA của bạn
không?

Không. Không có loại vắc-xin
COVID-19 nào có thể thay đổi
DNA hay gen của quý vị.

Loại vắc-xin này có thể
khiến bạn nhiễm COVID-19
không?

Không. Các vắc-xin đều
không chứa virus sống.

Tôi có phải tiếp tục đeokhẩu
trang sau khi tiêm vắc- xin
không?

Có. Tùy thuộc vào loại vắcxin quý vị nhận được, sẽ mất
tối đa 4 tuần sau liều cuối
cùng để vắc-xin phát huy
khả năng bảo vệ hoàn toàn.
Chúng ta cũng sẽ cần đeo
khẩu trang cho đến khi có
thêm thông tin về việc liệu
vắc-xin có giúp ngăn ngừa
sự lây lan virus từ quý vị hay
không.

Vắc-xin đã được phát
triểnquá nhanh phải
không?

Không. COVID-19 là một tình
trạng khẩn cấp y tế công cộng
và các nhà nghiên cứu đã
nhận được đủ kinh phí để đẩy
nhanh tiến trình nghiên cứu
loại vắc- xin này.

Có. Chúng tôi khuyến nghị
mọi người nên tiêm vắc-xin
Tôi có nên tiêm vắc-xin nếu ngay cả khi họ đã từng mắc
COVID-19. Vắc-xin có thể
tôi đã từng mắc COVID-19
giúp bảo vệ tốt hơn bất kỳ
không?
khả năng miễn dịch tự nhiên
nào với loại virus này.
*Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan ngại nào, hãy liên hệ với nhà cung

Mỗi người có thể sẽ gặp những
tác dụng phụ khác nhau. Một
số người cảm thấy đau nhức
hoặc mệt mỏi, hoặc đau đầu.
Một số người có thể bị sốt và
Vắc-xin có gây ra tác dụng ớn lạnh. Bạn có thể cảm thấy
nhiều triệu chứng hơn sau mũi
phụ không?
tiêm thứ hai. Đây là dấu hiệu
cho thấy vắc-xin đang phát
huy tác dụng và các triệu
chứng thường biến mất sau
vài ngày.

Tôi nghe nói vắc-xin có thể
ảnh hưởng đến khả năng
sinh con của tôi.

Không. Không có bằng chứng
nào cho thấy vắc-xin sẽ ảnh
hưởng đến khả năng sinh con
của bạn.

Không có bằng chứng nào
cho thấy vắc-xinlàm tăng
Tôi nghe nói vắc-xin có thể
nguy cơ tử vong. Có bằng
gây tử vong. Điều đó có
chứng rõ ràng cho thấy
đúng không?
vắc-xin mang lại lợi ích
nhiềuhơn nguy cơ.
Vắc-xin có chứa chip điện
tử không?

Không. Vắc-xin không chứa
bất kỳ thiết bị theo dõi hoặc
chip điện tử nào.

Tôi có bắt buộc phải tiêm
vắc-xin không?

Không. Việc tiêm vắc-xin là
hoàn toàn tự nguyện.

Người ta có hỏi về tình
trạng nhập cư của tôi
trước khi tiêm vắc-xin
không?

Không. Bạn không bắt buộc
phải khai báo tình trạng nhập
cư hoặc trình thẻ an sinh xã
hội của mình để được tiêm
vắc-xin.

Thông tin của tôi có được
bảo vệ không?

Có. Các nhà cung cấp vắc-xin
không được phép chia sẻ bất
kỳ thông tin cá nhân nào về
bạn cho Cơ quan Thực thi Di
trú và
Hải quan Hoa Kỳ hoặc bất kỳ
bên thứ ba nào ngoài hệ
thống chăm sóc sức khỏe.

