Vắc-xin COVID-19
Vắc-xin là gì?
Vắc-xin là một loại thuốc. Vắc-xin được sử dụng bằng
cách tiêm.

Vắc-xin có tác dụng gì?
Tiêm vắc-xin sẽ giúp bạn tránh bị bệnh. Có nhiều loại
vắc-xin khác nhau cho các bệnh khác nhau.

Vắc-xin có an toàn không?
Có. Các bác sĩ và các nhà khoa học đã nỗ lực để đảm
bảo rằng vắc-xin an toàn. Chỉ những loại vắc-xin an
toàn mới được cho phép sử dụng tại Canada. Tính an
toàn của vắc-xin được đánh giá thường xuyên.

Đã có vắc-xin cho COVID-19 chưa?

Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi và bị sốt. Điều này có
nghĩa là cơ thể bạn đang phản ứng với vắc-xin. Các
tác dụng phụ này có thể kéo dài trong vài ngày.
Một số người có thể bị dị ứng vắc-xin. Họ có thể mắc
các tác dụng phụ nghiêm trọng hơn. Các tác dụng phụ
nghiêm trọng này rất hiếm.

Nếu các triệu chứng của tôi kéo dài hơn
vài ngày thì sao?
Bạn có thể đã bị nhiễm vi-rút từ trước khi bạn được
tiêm vắc-xin. Nếu các triệu chứng của bạn kéo dài
hơn một hoặc hai ngày, bạn có thể đang mắc bệnh.
Bạn nên tự cách ly (tránh xa khỏi những người khác)
và xét nghiệm COVID-19.

Rồi, hiện đã có vài loại vắc-xin mới cho COVID-19.

Khi nào tôi được tiêm vắc-xin?

Vắc-xin nào là loại vắc-xin tốt nhất?

Bạn có thể tiêm ngay bây giờ. Có các buổi hẹn tiêm
trên toàn tỉnh bang. Bạn có thể gọi để đặt hẹn tiêm
theo số 1-844-626-8222 (1-844-MAN-VACC). Bạn có
thể sử dụng dịch vụ thông dịch viên qua điện thoại với
hàng trăm ngôn ngữ khi đặt lịch tiêm cũng như tại các
điểm tiêm chủng. Bạn có thể tìm thông tin chi tiết tại
manitoba.ca/vaccine hoặc protectmb.ca.

Tất cả các loại vắc-xin đều rất tốt trong việc làm giảm
nguy cơ nhiễm COVID-19. Nếu bạn thực sự bị nhiễm
COVID-19 sau khi được tiêm vắc-xin, thì vắc-xin cũng
sẽ làm giảm nguy cơ bạn bị bệnh nặng. Các bác sĩ
khuyến khích mọi người nên tiêm liều vắc xin đầu tiên
mà họ có thể nhận được.

Các vắc-xin COVID-19 có an toàn không?
Vắc-xin được chế tạo quá nhanh.
Có. Các bác sĩ và các nhà khoa học đã làm việc chăm
chỉ để đảm bảo rằng vắc-xin COVID-19 an toàn. Chỉ
những loại vắc-xin an toàn mới được cho phép sử
dụng tại Canada. Tính an toàn của vắc-xin được đánh
giá thường xuyên.

Tôi có phải tiếp tục đeo khẩu trang và
tránh xa những người khác nếu tôi được
tiêm vắc-xin không?
Có. Việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tiếp xúc
sẽ giúp bạn và những người xung quanh được an toàn.

Tôi có phải trả tiền để được tiêm vắc-xin
hay không?

Tôi có thể bị nhiễm COVID-19 do
vắc-xin không?

Vắc-xin được tiêm miễn phí cho những người ở Manitoba.

Không. Bạn không thể bị nhiễm COVID-19 do vắc-xin.
Vắc-xin giúp cơ thể bạn nhận diện và chống chọi với
COVID-19.

Bạn có thể chọn tiêm hoặc không tiêm vắc-xin
COVID-19. Bạn không bắt buộc phải tiêm vắc-xin.

Vắc-xin COVID-19 có tác dụng phụ
nào không?
Sau khi được tiêm vắc-xin, bạn có thể có các tác dụng
phụ. Tay bạn có thể bị đau tại vị trí bạn được tiêm.

Bạn cũng có thể truy cập vào
manitoba.ca/vaccine để biết thêm thông tin.

Tôi có phải tiêm vắc-xin hay không?

Có nhiều người đang nói những điều khác nhau về vắcxin. Một số thông tin có thể không chính xác. Bạn có thể
nói chuyện với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe để biết thêm về vắc-xin. Họ sẽ cung cấp cho
bạn những thông tin quý báu.

