Kịch Bản về Mức Quan Trọng của Việc Chích
Ngừa COVID-19 Liều Thứ Hai
[nhạc vui]
[Kris Ehresmann] Xin Chào Quý Vị , Tôi là Kris Ehresmann, Giám đốc phụ trách Bệnh Truyền Nhiễm thuộc Sở
Y tế Minnesota. Hôm nay, tôi muốn nói chuyện với quý vị về sự quan trọng của liều thứ hai đối với thuốc
chủng ngừa COVID-19.
Trong số các thuốc chủng ngừa COVID-19 hiện có, một số loại cần phải dùng hai liều. Nhân viên chích ngừa
cho quý vị sẽ cho quý vị biết là quý vị có cần liều thứ hai hay không, và nếu quý vị phải cần chích hai liều, thì
thông tin này là dành/cần thiết cho quý vị.
Tất cả các loại thuốc chủng ngừa COVID-19 hiện có đều an toàn và công hiệu, vì vậy quý vị nên chích ngừa
bằng bất kỳ loại thuốc chủng ngừa nào được cung cấp cho quý vị. Đối với các loại thuốc chủng ngừa COVID19 cần dùng hai liều, điều rất quan trọng là phải chích ngừa đầy đủ cả hai liều để đạt được hiệu quả cao nhất
cho việc ngăn ngừa nhiễm bệnh COVID-19. Xin đừng quên rằng, cả hai liều đều phải cùng một loại thuốc
chủng ngừa. Các liều chích ngừa sẽ cách nhau từ ba đến bốn tuần, tùy thuộc vào loại thuốc chủng ngừa hai
liều mà quý vị nhận được.
Khi quý vị chích liều vắc xin thứ nhất, quý vị cần lấy hẹn để chích liều thứ hai. Nên ghi vào lịch của quý vị hoặc
lưu vào trong điện thoại để giúp quý vị nhớ.
Cũng có thể có những trường hợp không thể chích ngừa liều thứ hai vào đúng thời điểm đã hẹn. Như vậy
cũng không sao. Chúng tôi khuyến khích quý vị nên cố gắng lấy hẹn chích ngừa liều thứ hai càng sớm ngay
khi có thể được. Quý vị không cần phải trở lại từ đầu đợt chích ngừa vắc-xin.
Mặc dù có một số tin tức hứa hẹn về khả năng ngừa bệnh bằng một liều duy nhất của loại thuốc chủng ngừa
hai liều vắc xin COVID-19, chúng ta vẫn còn có nhiều điều cần phải nghiên cứu học hỏi / phải tìm hiểu thêm.
FDA vẫn còn đề nghị hai liều, và hãy chích ngừa đầy đủ cả hai liều đối với các loại vắc xin COVID-19 hai liều
này để bảo đảm quý vị được ngừa bệnh tốt nhất.
Cám ơn quý vị đã đi chích ngừa. Tất cả mọi người được tiêm chủng giúp chúng ta càng sớm tiến đến mục
tiêu đánh bại COVID.
[nhạc vui]
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