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NGUỒN 
• www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html

• www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm

• info.primecaretech.com/hubfs/Infographics/Answers-to-Your-Covid-19-Vaccine-Questions.pdf

• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html

Vắc-xin có khiến tôi bị  
nhiễm COVID-19 không?
Không. Vắc-xin không bao gồm bất cứ  
thứ gì có thể khiến quý vị bị bệnh. 

Vắc-xin COVID-19 là một mRNA. Vắc-xin mRNA cung cấp cho tế bào của 
chúng ta hướng dẫn để tạo ra một loại protein vô hại được tìm thấy trên bề 
mặt bên ngoài của vi-rút gây ra COVID-19. "Protein gai" này đào tạo hệ miễn 
dịch của chúng ta nhắm vào vi-rút khi nó xuất hiện.

Vắc-xin có bảo vệ tôi khỏi bị 
ốm do COVID-19 không?
Có. Vắc-xin có thể giữ an toàn cho quý vị bằng cách chuẩn bị 
cho hệ miễn dịch của quý vị nhận ra ngay và chống lại vi-rút gây 
ra COVID-19 trước khi nó có thể lây lan và gây ra tổn hại.

Khi nào tôi sẽ được bảo vệ? 
Quý vị phải tiêm 2 liều vắc-xin cách nhau 3–4 tuần 
để được bảo vệ tối đa chống lại COVID-19.  
Quý vị sẽ được bảo vệ đầy đủ khoảng 2 tuần sau 
liều thứ hai. 

Tôi vẫn cần đeo  
khẩu trang chứ?
Có. Chúng ta vẫn cần bảo vệ gia đình,  
bạn bè và cộng đồng khỏi COVID-19 khi mọi người đang được tiêm 
vắc-xin: Khẩu Trang, Giãn Cách Xã Hội, Tránh Các Nhóm Lớn, Thực Hành 
Vệ Sinh Tay Sạch Sẽ. 

Tôi có cần tiêm vắc-xin 
không nếu tôi đã từng bị 
nhiễm COVID-19?
Có. Điều quan trọng là quý vị cần tiêm vắc-xin  
để được bảo vệ lâu dài và hiệu quả hơn.

Theo Center for Disease Control (CDC, Trung Tâm Kiểm 
Soát Dịch Bệnh), “do có những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe liên quan 
đến COVID-19 và thực tế là mọi người có thể bị tái nhiễm COVID-19, quý vị 
nên tiêm vắc-xin bất kể quý vị đã từng bị nhiễm COVID-19 hay chưa."

Vắc-xin COVID-19 có làm 
thay đổi DNA của tôi không? 
Không. Vắc-xin mRA COVID-19 không thể làm thay đổi 
DNA của quý vị theo bất kỳ cách nào.

Tôi có thể tìm thêm 
thông tin về vắc-xin 
COVID-19 ở đâu?

Có một số nguồn đáng tin cậy để tìm hiểu thêm: 
• Center for Disease Control (Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh) (CDC.gov)
• U.S. Department of Health & Human Services (Sở Y Tế & Dịch Vụ Nhân 

Sinh Hoa Kỳ) (HHS.gov)
• World Health Organization (Tổ Chức Y Tế Thế Giới) (WHO.int)

Đơn vị nào chế tạo ra vắc-xin?
Hiện tại, có hai loại vắc-xin được cấp phép và khuyến nghị để phòng 
ngừa COVID-19: Pfizer-BioNTech và Moderna

Cả hai loại vắc xin này đều đã trải qua quá trình thử nghiệm lâm sàng và phê 
duyệt nghiêm ngặt, minh bạch và được chứng minh là có hiệu quả > 94%. 

Các chuyên gia y tế đồng ý rằng cả hai loại vắc xin 
đều an toàn và hiệu quả trong việc bảo vệ quý vị 
chống lại COVID-19.
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