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Câu hỏi thường gặp về 
vắc-xin ngừa COVID-19

Tác dụng phụ của vắc-xin ngừa COVID-19 là gì?
Mọi người thường có các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình hoặc gặp 
phải tác dụng phụ sau khi tiêm vắc-xin. Các triệu chứng nhẹ hoặc 
trung bình bao gồm sốt hoặc sưng đỏ xung quanh chỗ tiêm. 
Thông thường không có lý do gì để lo lắng nếu quý vị gặp các triệu 
chứng từ nhẹ đến trung bình vài ngày sau khi tiêm vắc-xin. Điều này 
có nghĩa là cơ thể của quý vị đã bắt đầu làm việc để tạo ra phản ứng 
miễn dịch và đang học cách chống lại bệnh tật. 

Tôi có cần phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân 
Hoa Kỳ hoặc có thị thực để được tiêm vắc-xin không?
Không. Tình trạng di trú của quý vị sẽ không ngăn cản quý vị được tiêm vắc-xin. 
Thông tin cá nhân của quý vị được bảo mật và được luật pháp bảo vệ. Nếu quý 
vị thuộc một trong các nhóm nguy cơ cần tiêm vắc-xin ngay bây giờ, hãy liên hệ 
với hãng sở của mình hoặc sở y tế địa phương để biết thêm thông tin. Quý vị 
có thể cần phải xuất trình bằng chứng xác minh rằng quý vị đang làm việc ở đó 
ngay bây giờ, chẳng hạn như thẻ ra vào tại nơi làm việc.

Vắc xin ngừa COVID-19 sẽ có giá bao nhiêu?
Các liều vắc-xin ngừa COVID-19 mua bằng tiền thuế người dân Hoa Kỳ sẽ được 
tiêm miễn phí cho mọi người. Nếu quý vị có bảo hiểm thì nhà cung cấp vắc-xin 
có thể lập hóa đơn bảo hiểm và phí hành chính cho việc cung cấp, hoặc tiến 
hành tiêm vắc-xin đó. Tuy nhiên, sẽ không ai bị từ chối tiêm vắc-xin nếu quý vị 
không đủ khả năng chi trả.
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Tôi có cần phải xuất trình ID để được tiêm vắc-xin 
không?
Một số nhà cung cấp vắc-xin chỉ yêu cầu quý vị xuất trình email xác nhận 
quý vị đã nhận được sau khi đăng ký lịch hẹn tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, các 
nhà cung cấp khác có thể yêu cầu quý vị xuất trình ID có ảnh khi quý vị 
đến cuộc hẹn.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho 2 việc: 

 1     Để đảm bảo chắc chắn rằng quý vị đủ tuổi được tiêm vắc-xin.

 2      Để đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi đang tiêm vắc-xin cho đúng 
người. Chúng tôi phải đảm bảo chắc chắn rằng tên của người được 
tiêm vắc-xin trùng khớp với người có tên trong cuộc hẹn. Quý vị cần 
phải tiêm liều vắc-xin thứ hai vài tuần sau liều tiêm đầu tiên. Tất cả 
giấy tờ phải phù hợp để chúng tôi có thể đảm bảo chắc chắn rằng sẽ 
không xảy ra vấn đề gì khi quý vị đến tiêm liều thứ 2.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của quý vị với nhân viên thực thi 
pháp luật hoặc nhân viên di trú.
Quý vị có thể sử dụng nhiều loại giấy tờ tùy thân có ảnh tại hầu hết các 
nhà cung cấp vắc-xin. Họ chỉ cần ID có ảnh, tên và ngày sinh của quý vị. 
Quý vị có thể cần phải mang theo một loại bằng chứng khác, trong đó xác 
minh rằng quý vị đang sống tại quận, chẳng hạn như hóa đơn thanh toán 
tiền khí đốt hoặc điện nước, nếu ID không ghi địa chỉ của quý vị trên đó.
Kiểm tra với sở y tế địa phương hoặc nhà cung cấp vắc-xin nếu quý vị có 
thắc mắc gì.

Nếu quý vị được hãng sở tiêm vắc-xin thì có thể quý vị phải xuất trình 
bằng chứng xác minh rằng quý vị đang làm việc ở đó, như thẻ ra vào tại 
nơi làm việc.

Sunshine, UT 90000

Để biết thêm thông tin về COVID-19, vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc quý vị 
có thể được tiêm vắc-xin khi nào và ở đâu, hãy truy cập  
https://coronavirus.utah.gov/. 
Quý vị có thể đăng ký trên trang web để được cập nhật khi có thông 
tin vắc-xin mới.

Nếu quý vị có thắc mắc về COVID-19 hoặc vắc-xin, hãy gọi đến đường 
dây nóng COVID-19 theo số 385-273-7878. Đường dây nóng có đội ngũ 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe chu đáo có thể hỗ trợ trả lời câu hỏi 
của quý vị và tìm các nguồn hỗ trợ ở gần quý vị.
Đường dây nóng hoạt động 24/7 với hơn 100 ngôn ngữ.
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