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Sự Thật #6
Chúng tôi biết chính xác các 
thành phần có trong vắc-xin 

COVID-19.

Pfizer và Moderna đã công bố danh sách 
thành phần của vắc-xin COVID-19. Suy đoán 
vắc-xin COVID-19 có chứa vi mạch hoặc thiết 

bị theo dõi đã được chứng minh là sai.

Sự Thật #4
Vắc-xin COVID-19  

không làm thay đổi  
DNA của quý vị.

Vắc-xin COVID-19 sử dụng mRNA và không 
làm thay đổi DNA của quý vị theo bất kỳ 

cách nào. Nó kích hoạt phản ứng miễn dịch 
tạo ra các kháng thể giúp bảo vệ quý vị khỏi 

bị nhiễm trùng.

Sự Thật #5
Vắc-xin COVID-19 không  

liên quan đến vô sinh hoặc  
sẩy thai.

Không có bằng chứng nào cho thấy vắc-xin 
COVID-19 gây vô sinh hoặc làm tăng khả 

năng sẩy thai. Ngoài ra, phản ứng miễn dịch 
tự nhiên sau nhiễm trùng đối với COVID-19, 

mà vắc-xin sao chép, không làm tăng khả 
năng sẩy thai hoặc vô sinh.

Sự Thật #1
Vắc-xin COVID-19 

không khiến quý vị bị nhiễm 
COVID-19.

Vắc-xin COVID-19 không chứa bất kỳ phần 
nào của vi-rút và không thể làm lây nhiễm 

hay dẫn đến kết quả xét nghiệm chẩn đoán 
dương tính. 

Sự Thật #2
Việc vắc-xin COVID-19  

được phát triển nhanh chóng 
không có nghĩa là chúng 

không an toàn.

Tiến bộ khoa học đáng kể hàng thập kỷ 
trước đại dịch, cùng với sự hợp tác giữa các 

nhà khoa học trên khắp thế giới, đã giúp 
phát triển vắc-xin nhanh chóng.

Sự Thật #3
Vắc-xin COVID-19 có thể bảo 
vệ chống lại nhiều hơn một 

chủng vi-rút.

Giống như tất cả các loại vi-rút, SARS-CoV-2 
(vi-rút gây ra COVID-19) phát triển các đột 

biến nhỏ theo thời gian. Thông tin cho đến 
nay cho thấy vắc-xin COVID-19 của Pfizer và 
Moderna có hiệu quả chống lại nhiều chủng 

vi-rút hiện đang lưu hành.


