
Nguồn: Trung tâm Kiểm soát & Phòng ngừa Dịch bệnh 
Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 

Hoa Kỳ và Sở Y tế Tiểu bang Hawai‘i

Không có bước nào bị bỏ qua khi phát triển 
vắc-xin COVID-19.

Việc phát triển vắc-xin COVID-19 được thực 
hiện thông qua sự hợp tác mang tính lịch sử 
giữa các nhà khoa học, chính phủ và khu vực 
tư nhân. Chính phủ liên bang đã lập ra quy 
trình phê duyệt Cấp phép Sử dụng Khẩn cấp 
(Emergency Use Authorization) vào năm 2004 
đặc biệt để đảm bảo rằng vắc-xin là an toàn 
trong trường hợp khẩn cấp như đại dịch. 

Các tác dụng phụ nghiêm trọng rất hiếm khi 
xảy ra. 

Hoa Kỳ có hệ thống nghiêm ngặt để theo dõi 
tác dụng phụ của vắc-xin. Hàng triệu ca chủng 
ngừa đã được thực hiện một cách an toàn ở 
Hoa Kỳ. Các tác dụng phụ nghiêm trọng rất 
hiếm khi xảy ra và luôn được báo cáo kịp thời. 

Nhiều khả năng quý vị sẽ bị bệnh nặng do 
COVID-19 nếu quý vị không được tiêm vắc-xin.

Vắc-xin không thay đổi DNA của quý vị.

Vắc xin COVID-19 không thay đổi hoặc tương 
tác với DNA của quý vị theo bất kỳ cách nào. 
Các vắc-xin Pfizer, Moderna và Johnson & 
Johnson cung cấp hướng dẫn cho các tế bào 
của quý vị để bắt đầu xây dựng cơ chế bảo vệ 
chống lại virus gây ra COVID-19. Tuy nhiên, vắc-
xin không bao giờ đi vào nhân tế bào, nơi chứa 
DNA. Sau khi vắc-xin cung cấp các hướng dẫn 
này, các thành phần của vắc-xin sẽ rời khỏi cơ 
thể quý vị. 

Vắc-xin
COVID-19  
Giúp Bảo vệ 
Quý vị & Gia đình

Quý vị đã sẵn sàng 
tiêm vắc-xin?
Vắc-xin COVID-19 được cung cấp rộng 
rãi ở Hawai‘i. Nếu quý vị cần trợ giúp để 
tìm vắc-xin:

Truy cập HawaiiCOVID19.com/Vaccine
Gọi (808) 586-8332 hoặc  
SĐT miễn phí (833) 711-0645
Có sẵn thông dịch viên

TìmThông tinhiểu

COVID-19 Vaccines - Vietnamese



Những điều sẽ diễn ra...Vắc xin giống như lá chắn 
bảo vệ quý vị chống lại bệnh. 
Vắc-xin hoạt động cùng với hệ thống miễn dịch 
để cơ thể quý vị sẵn sàng chống lại COVID-19 khi 
bị phơi nhiễm. 

Chúng làm giảm khả năng quý vị bị nhiễm virus 
khi phơi nhiễm với COVID-19 và giảm khả năng 
quý vị bị bệnh nặng hoặc tử vong nếu nhiễm 
COVID-19.

Vắc-xin COVID-19 đã được Cơ quan Quản lý 
Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đồng ý 
Cấp phép Sử dụng Khẩn cấp (Emergency Use 
Authorization). Chúng đã được đánh giá và phê 
duyệt bởi các nhà khoa học và chuyên gia chăm 
sóc sức khỏe độc lập. 

Tất cả các loại vắc-xin đang được sử dụng đều 
trải qua cùng một quy trình và các thử nghiệm 
an toàn như nhau. Chúng đáp ứng các tiêu 
chuẩn an toàn tương tự như các loại vắc xin 
trước đây. Tất cả các loại vắc-xin được phê duyệt 
đã được thử nghiệm trên hàng chục nghìn người 
trưởng thành khác nhau. Hàng trăm triệu ca 
chủng ngừa đã được thực hiện một cách an toàn 
ở Hoa Kỳ. 

Trước khi tiêm vắc-xin

Trong khi tiêm vắc-xin

Sau khi tiêm vắc-xin

Hiện có sẵn ba loại vắc-xin COVID-19 ở Hoa Kỳ. Đó 
là vắc-xin Pfizer-BioNTech, Moderna và Johnson & 
Johnson. Mỗi nhãn hiệu vắc-xin sẽ có đôi chút khác 
biệt, nhưng chúng đều an toàn và hoạt động tốt. 

Quý vị hiện cần tiêm 2 liều vắc-xin Pfizer-BioNTech 
và Moderna. Còn vắc-xin Johnson & Johnson chỉ cần 
tiêm một liều.

Vắc-xin Pfizer-BioNTech hiện được phê duyệt sử 
dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Vắc-xin 
Moderna và Johnson & Johnson hiện được phê 
duyệt sử dụng cho những người từ 18 tuổi trở 
lên. Các loại vắc-xin này đang được nghiên cứu 
để sử dụng cho các nhóm tuổi trẻ hơn. Trẻ vị 
thành niên sẽ cần sự cho phép của cha mẹ hoặc 
người giám hộ để tiêm vắc-xin. 

Nếu quý vị đang mang thai hoặc cho con bú, quý 
vị vẫn có thể tiêm vắc-xin. Không có bằng chứng 
cho thấy tiêm vắc-xin COVID-19 gây ra các vấn đề 
về thai kỳ. 

Ngoài ra, không có bằng chứng nào cho thấy các 
vấn đề về khả năng sinh sản của phụ nữ hoặc 
nam giới là tác dụng phụ của bất kỳ loại vắc-xin 
nào, kể cả vắc-xin COVID-19.

Ai có thể tiêm vắc-xin?

Vắc-xin COVID-19 là MIỄN PHÍ. Quý vị không cần 
phải có bảo hiểm y tế để được tiêm vắc-xin.

Quý vị nên mang theo thẻ bảo hiểm nếu có, 
nhưng điều này không bắt buộc và quý vị sẽ 
không bị tính phí nếu không có bảo hiểm.

KHÔNG cần phải có mã số An sinh Xã hội hoặc 
ID chính phủ.

Tại địa điểm tiêm, quý vị sẽ được đề nghị hoàn 
thành danh sách kiểm tra sàng lọc. 

Quý vị cũng sẽ nhận được một thẻ tiêm để ghi 
lại tình trạng tiêm vắc-xin. Điều quan trọng là 
quý vị phải giữ thẻ này để lưu hồ sơ.

Quý vị sẽ được yêu cầu ở lại địa điểm tiêm trong 
15-30 phút để theo dõi phản ứng dị ứng. Phản 
ứng dị ứng rất hiếm khi xảy ra.

Quý vị có thể gặp các tác dụng phụ sau khi tiêm 
vắc-xin. Các tác dụng phụ phổ biến bao gồm 
đau cánh tay, sốt, và mệt mỏi trong vòng 72 giờ 
sau khi tiêm. 

Những tác dụng phụ này thường có nghĩa là vắc-
xin đang hoạt động để tạo ra phản ứng miễn dịch. 

Quý vị sẽ được coi là đã tiêm vắc-xin đầy đủ sau 
14 ngày kể từ liều tiêm cuối cùng. Các nhà khoa 
học đang nghiên cứu xem khả năng miễn dịch 
này sẽ tồn tại trong bao lâu.

“Tôi đã tiêm, bạn cũng 
nên làm vậy. Hãy tiêm 
vắc-xin ngay hôm nay!” 
Rachel Kane
Cư dân Oahu


