
Thông tin về Vắc-xin COVID-19 

Vắc-xin hoàn toàn miễn phí cho mọi người. Quý vị 

cần cung cấp thông tin về bảo hiểm khi đăng ký, nhưng 

bảo hiểm đó không phải yếu tố quyết định việc tiêm vắc

-xin.

Vắc-xin này không dùng để chữa trị COVID-19, nó sẽ 

giúp cơ thể quý vị tự bảo vệ khỏi COVID-19. 

Quý vị không thể bị nhiễm COVID-19 từ vắc-xin. 

Nếu quý vị đã từng dương tính với COVID-19, quý vị 

vẫn nên tiêm vắc-xin này. 

Chính phủ liên bang hay tiểu bang không bắt buộc quý 

vị phải tiêm ngừa. 

Phân phối vắc-xin 

Việc phân phối được quản lý thông qua các sở y tế 

thuộc tiểu bang. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 

cập: 

• healthvermont.gov

• health.ny.gov

Các công ty sản xuất Vắc-xin 

Kể từ ngày 1 tháng 3, có ba loại vắc xin được cung cấp 
do Ủy quyền Khẩn cấp: Pfizer, Moderna và Johnson & 
Johnson. Cả Pfizer và Moderna đều yêu cầu tiêm hai 
liều
• Pfizer: 21 ngày giữa các liều, Moderna: 28 ngày 

giữa các liều
• Cả hai liều bạn nhận được sẽ từ cùng một nhà sản 

xuất vắc xin.

Hiện nay mọi đối tượng trên toàn khu 

vực của chúng ta đang được tiêm vắc-

xin phòng ngừa COVID-19. 

Dưới đây là một vài thông tin hữu ích về 

Vắc-xin COVID-19 

Có thể có vắc xin bổ sung. 

Tính hiệu quả 

Quý vi cần tiêm cả hai liều để vắc-xin phát huy hiệu 

quả. 

Tính hiệu quả của vắc-xin chống lại các biến thể mới 

vẫn đang được nghiên cứu, và kết quả rất hứa hẹn. 

Quá trình này vẫn đang được theo dõi và nghiên cứu 

chặt chẽ.  

Tác dụng phụ 

Các tác dụng phụ nhẹ do vắc-xin rất phổ biến và 

không chứng minh quý vị nhiễm COVID. Các triệu 

chứng có thể bao gồm: 

• Các triệu chứng cúm xuất hiện trong 24-36 giờ

• Mệt mỏi

• Đau cánh tay

• Đau đầu

Những tác dụng phụ nhiều khả năng xuất hiện hơn sau 

lần tiêm thứ hai. 
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  Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: 

    UVMHealth.org/Coronavirus 

Dị ứng 

Nếu quý vị bị dị ứng, quý vị vẫn có thể tham gia tiêm 

chủng. 

Nếu quý vị đã từng có phản ứng dị ứng nghiêm trọng 

với một loại vắc-xin hoặc một loại thuốc (cần yêu cầu 

hỗ trợ y tế ngay lập tức) trong quá khứ, quý vị phải 

thảo luận với bác sĩ trước khi tiêm phòng. 

Đủ điều kiện 

Những người bị suy giảm khả năng miễn dịch vẫn có 

thể được tiêm vắc-xin. Đối tượng này bao gồm người 

nhiễm HIV, người bị bệnh tim, tiểu đường, hen suyễn, 

hội chứng ruột kích thích, và hồng cầu hình liềm. 

Lứa tuổi: Vắc-xin Moderna được cho phép sử dụng 

cho người từ 18 tuổi trở lên và vắc-xin Pfizer được cho 

phép sử dụng cho người từ 16 tuổi trở lên 

Phụ nữ đang mang thai & cho con bú: Vắc-xin được 

cho phép sử dụng trên phụ nữ đang mang thai hoặc 

đang cho con bú. Người đang mang thai có thể tiêm 

vắc-xin khi danh mục 'điều kiện nguy cơ cao' đủ điều 

kiện. 

Khả năng miễn dịch  

Các biện pháp phòng ngừa cần được duy trì cho đến 

khi số người cần thiết được tiêm chủng. Quá trình này 

sẽ mất nhiều tháng kể từ thời điểm này. 

Quý vị sẽ vẫn phải: 

• Đeo khẩu trang

• Rửa tay

• Giữa khoảng cách 6 feet với người khác khi ra khỏi

nhà

• Không tụ tập đông người

Thông tin về Đặc Thù Văn Hóa 

Vắc-xin đạt tiêu chuẩn Kosher. 

Vắc-xin đạt tiêu chuẩn Halal. 

Trong vắc-xin, không có thành phần từ con người hoặc 

động vật. 

Chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với bác sĩ, trong 

trường hợp quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc băn khoăn 

nào khác trong quá trình tiêm vắc-xin phòng ngừa 

COVID-19. 

Nếu quý vị cần sự hỗ trợ về đăng ký tiêm phòng vì 

lý do rào cản ngôn ngữ, vui lòng liên hệ AALV, 

USCRI hoặc VT LEND. 

Thông tin này được đưa ra trên cơ sở hợp tác với AALV, 

USCRI Vermont, và VT LEND. 
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