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Vắc-xin COVID-19 & Sự An Toàn Của Quý Vị:
Những Điều Cần Biết
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cứu cho thấy tất cả các loại vắc-xin COVID-19
có hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa các
trường hợp nhập viện và tử vong do bệnh.
Ngay cả khi quý vị vẫn bị nhiễm bệnh sau khi
đã tiêm vắc-xin, các chuyên gia tin rằng vắc-xin
có thể ngăn ngừa triệu chứng nặng.

Các tác dụng phụ đã được
chứng minh là tối thiểu.

Sau khi tiêm vắc-xin, một số người cảm thấy
mệt mỏi hoặc bị đau cơ, sốt nhẹ, đau đầu hoặc
sưng các hạch bạch huyết. Tác dụng phụ của
vắc-xin COVID-19 có thể giống như bệnh cúm
và thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc thực
hiện các hoạt động hàng ngày của quý vị. Đây
là những dấu hiệu bình thường, nghĩa là vắcxin đang hoạt động để giúp hướng dẫn cho cơ
thể quý vị cách chống lại COVID-19 khi tiếp
xúc. Các tác dụng phụ thường gặp nhất sau
liều thứ hai. Hầu hết các tác dụng phụ này sẽ
biến mất sau vài ngày. Nếu quý vị có bất kỳ
thắc mắc nào, hãy gọi bác sĩ hoặc y tá của
quý vị.

Nếu quý vị đang mang thai
hoặc đang cho con bú, hãy
tham khảo ý kiến của bác sĩ
trước khi tiêm vắc-xin.

Trường Cao đẳng về Sản phụ khoa Hoa
Kỳ và CDC cho rằng đối với phụ nữ mang
thai, nguy cơ không tiêm vắc-xin cao hơn
bất kỳ nguy cơ nào từ vắc-xin. Các chuyên
gia y tế vẫn đang tiến hành các nghiên cứu
4409209
về cách các vắc-xin ảnh hưởng đến phụ nữ
mang thai, nhưng cho đến nay chưa có vấn
đề đáng kể nào được báo cáo. Memorial
Hermann cung cấp vắc-xin cho phụ nữ mang
thai. Một số nghiên cứu cho thấy trẻ bú sữa
từ mẹ đã được tiêm vắc-xin cũng có kháng
thể bảo vệ.

Chưa có vắc-xin COVID-19
dành cho trẻ em .

Vì mục tiêu phát triển một loại vắc-xin an
toàn và hiệu quả nhanh nhất có thể, các nhà
khoa học đã giảm phạm vị tập trung nghiên
cứu. Hiện tại, vắc-xin Pfizer/BioNTech đã
được phê duyệt cho người từ 16 tuổi trở
lên, và vắc-xin Janssen của Moderna và
Johnson & Johnson cũng đã được phê duyệt
cho người từ 18 tuổi trở lên. Các nghiên cứu
vắc-xin cho cả trẻ em sẽ sớm bắt đầu.

Để tìm hiểu thêm về vắc-xin COVID-19, hãy truy cập
www.memorialhermann.org/coronavirus hoặc www.CDC.gov.
NGUỒN: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/community-organization.html
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