
Sau khi quý vị đã chích ngừa đầy đủ:

Quý vị có thể đến thăm người có nguy cơ mắc 
bệnh thấp và chưa chích ngừa mà không cần 

đeo khẩu trang hoặc giãn cách xã hội.

Quý vị có thể đến thăm những nơi trong nhà 
và tiếp xúc gần với những người đã chích ngừa 

khác mà không phải lo làm ai bị bệnh.

Quý vị không phải cách ly hoặc xét nghiệm nếu tiếp xúc với 
người nhiễm COVID-19, trừ khi quý vị có các triệu chứng sau 
khi tiếp xúc (điều hiếm khi xảy ra).

Quý vị được coi là đã chích ngừa đầy đủ sau 2 tuần kể từ khi tiêm liều cuối cùng của vắc-xin COVID-19. 

Vắc-xin hai liều: 2 tuần sau khi tiêm lần 2 (quý vị cần tiêm cả hai liều để được bảo vệ đầy đủ).
Vắc-xin một liều: 2 tuần sau khi tiêm (quý vị chỉ cần tiêm một liều để được bảo vệ đầy đủ).

Để giữ an toàn cho người khác cho đến khi có thêm nhiều người được tiêm vắc-xin, có thể sẽ có những tình 
huống mà quý vị vẫn cần phải đề phòng.

Hướng dẫn cho những 
người đã chích ngừa đầy đủ



Đeo khẩu trang và giãn cách xã hội khi quý vị ở gần 
người chưa chích ngừa và có nguy cơ cao bị bệnh 
nặng, hoặc sống chung với người có nguy cơ cao.

Tránh các đám đông và tụ tập đông người.
Đeo khẩu trang và giãn cách xã hội ở mức 

nhiều nhất có thể nếu xung quanh quý vị có 
nhiều người.

Nếu quý vị sắp đi du lịch, hãy tuân thủ mọi 
yêu cầu của địa điểm mà quý vị sẽ đến.

Thực hiện theo bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào mà 
doanh nghiệp và cơ quan yêu cầu quý vị thực hiện.

Họ có thể có những nhân viên hoặc khách hàng chưa 
được chích ngừa hoặc có nguy cơ cao bệnh trở nặng.

Để giữ an toàn cho người khác cho đến khi có thêm nhiều người được tiêm vắc-xin:

Đeo khẩu trang và giãn cách xã hội ở những nơi 
công cộng cho đến khi có thêm nhiều người được 

tiêm vắc-xin.

FOOT (2 mét)

Vắc-xin COVID-19 có hiệu quả trong việc ngăn ngừa 
bệnh diễn tiến nặng, nhập viện và tử vong do vi-rút 

này. Trong trường hợp hiếm gặp là quý vị có triệu 
chứng của COVID-19, quý vị cần phải đi xét nghiệm.

To protect yourself and others, please use 
our takeout or delivery services instead of 
dining in if you have symptoms of COVID-19 
or are a person at high-risk. Thank you.

People at high-risk include: those 65 years and older, those who live in senior living facilities, those of any age with underlying 
medical conditions, such as chronic lung disease, asthma, heart conditions, severe obesity, chronic kidney disease, liver disease, or are 
immunocompromised (undergoing cancer treatment, have had a bone marrow or organ transplant, have immune deficiencies, people 
living with HIV or AIDS, those who smoke, and those who have used medicines for long periods of time, such as corticosteroids or 
other medicines known to weaken the immune system). 
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Trích từ hướng dẫn của CDC.  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html


