Chích ngừa COVID-19: Thông Tin Những Điều Cần Biết
Nếu quý vị sẽ chích ngừa hoặc dự định chích ngừa vắc xin COVID-19, sau đây là những thông tin quý vị cần
biết trước và sau khi được chích ngừa.
Vắc xin chủng ngừa này an toàn và sẽ giúp bảo vệ quý vị không bị nhiễm COVID-19. Qui vi sẽ không thể bị lây
nhiễm COVID-19 từ vắc xin chủng ngừa.
Vắc xin chủng ngừa này không có chứa các chất bảo quản. Quý vị có thể truy cập trang mạng của Sở Y tế
Minnesota để biết thêm thông tin về các thành phần của thuốc chủng ngừa.
Vắc xin chủng ngừa này cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người. Không có liên quan đến bảo hiểm và tình
trạng di trú.
Khi quý vị tới địa điểm chích ngừa, quý vị sẽ nhận được một tờ thông tin về vắc xin chủng ngừa. Một số địa
điểm có thể yêu cầu quý vị ký tên xác nhận rằng quý vị đã nhận được tờ thông tin và đồng ý để được chích
ngừa. Một nhân viên y tế sẽ hỏi quý vị một số câu hỏi để khẳng định rằng quý vị hội đủ điều kiện được chích
ngừa.
Nhân viên chích ngừa cho quý vị sẽ cho biết là quý vị có cần chích liều thứ hai hay không. Nếu quý vị cần
chích hai liều, thì điều quan trọng là quí vị phải chích cả hai liều, và hai liều vắc xin này phải của cùng một
thương hiệu vắc xin. Quý vị sẽ phải chờ từ ba đến bốn tuần cho đến khi được chích ngừa liều thứ hai.
Sau khi chích ngừa, quý vị hãy ngồi đợi tại y viện khoảng 15 đến 30 phút để bảo đảm là quý vị không có
những phản ứng phụ nghiêm trọng nào. Quý vị sẽ nhận được một tấm thẻ ghi ngày quý vị chích ngừa. Trong
trường hợp quý vị cần phải chích thêm liều thứ hai thì ngày hẹn sẽ được ghi trên tấm thẻ này, để quý vị biết
khi nào cần trở lại.
Sau khi chích ngừa, quý vị có thể gặp một số phản ứng phụ. Các phản ứng phụ thường gặp như đau ở nơi
chích vắc-xin, cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, nhức mỏi người, sốt, hoặc lạnh run. Các phản ứng phụ sẽ hết sau
một hay hai ngày. Bị những phản ứng phụ là hoàn toàn bình thường và có nghĩa là thuốc chủng ngừa đang có
tác dụng! Nếu quý vị không gặp phản ứng phụ nào thì cũng không sao. Nếu quý vị bị một phản ứng dị ứng
nghiêm trọng sau khi rời y viện chích ngừa, hãy gọi 911, hoặc tới bệnh viện nơi gần nhất.
Ngay cả sau khi chích ngừa COVID-19 vắc xin, quý vị vẫn nên tiếp tục thực hành những bước phòng bệnh cơ
bản khi được đề nghị.
Để biết thêm thông tin về vắc xin chủng ngừa COVID-19, vui lòng vào trang mạng: health.mn.gov/covidvaccine
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