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Mọi người từ 12 tuổi trở lên giờ đây đều
đủ điều kiện tiêm vắc-xin ngừa COVID-19
Hãy bảo vệ con quý vị và giúp chấm dứt đại dịch này
Vắc-xin Pfizer ngừa COVID-19 hiện đã được phép sử dụng cho người từ 12 tuổi trở lên. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy
vắc-xin này có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa COVID-19 ở nhóm tuổi này. Trên thực tế, trong số những người tham gia
thử nghiệm lâm sàng đã tiêm vắc-xin, không có ai bị nhiễm COVID-19.
Quý vị có thể sẽ có thắc mắc về việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho con mình. Hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị nếu quý vị
có bất kỳ thắc mắc nào về vắc-xin ngừa COVID-19.

Những sự thật về vắc-xin này:
Các vắc-xin ngừa COVID-19
đều an toàn, dù chúng được
phát triển nhanh chóng.

Tác dụng phụ gặp phải sau khi
chích ngừa là điều bình thường.

Tốc độ phát triển các vắc-xin là kết quả của việc cắt giảm thủ

Sau khi tiêm vắc-xin, mọi người thường gặp phải các tác dụng

tục giấy tờ rườm rà và tệ quan liêu nhũng nhiễu, chứ không

phụ hoặc triệu chứng ở mức nhẹ hoặc trung bình. Điều này có

phải là cắt bớt công đoạn hay bỏ qua bất kỳ biện pháp phòng

nghĩa là vắc-xin đang hoạt động và cơ thể của quý vị đang bắt

ngừa an toàn nào. Các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên

đầu tạo ra đáp ứng miễn dịch và đang học cách chống lại virus.

cứu về công nghệ này trong hơn một thập kỷ. Đó là lý do tại
sao đã có thể chế tạo được vắc-xin an toàn và hiệu quả một
cách rất nhanh chóng.

Vắc-xin ngừa COVID-19 không
làm quý vị nhiễm COVID-19.
Vắc-xin ngừa COVID-19 không chứa bất kỳ thành phần
nào của virus, vì vậy chúng không thể khiến quý vị nhiễm
COVID-19. Không có chuyện phóng thích virus từ các vắc-xin
vì vắc-xin không phải là virus sống. Vắc-xin bảo vệ quý vị khỏi
COVID-19 chứ KHÔNG khiến quý vị lây lan virus.

Các tác dụng phụ nghiêm trọng cực kỳ hiếm gặp sau khi
chích ngừa.

Vắc-xin ngừa COVID-19
không liên quan đến vô sinh
hay sảy thai.
Hoàn toàn không có dữ liệu nào cho thấy bất kỳ loại vắc-xin
ngừa COVID-19 nào gây vô sinh hay sảy thai. Ngoài ra, về mặt
sinh học, không có khả năng là gai nhỏ xíu trên protein gai
có thể đâm thủng niêm mạc tử cung và gây chảy máu. Các
vắc-xin mRNA KHÔNG tương tác với ADN của quý vị hay gây ra
các thay đổi thông tin di truyền vì mRNA không thâm nhập vào
nhân tế bào, nơi lưu giữ ADN của chúng ta.

Để tìm một địa điểm chích ngừa gần quý vị, hãy truy cập coronavirus.utah.gov/vaccine.
Để biết thêm thông tin, hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị hoặc truy cập Coronavirus.Utah.gov/Vaccine.
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Việc phân phối các tài liệu này tuyệt đối không phải là sự chứng thực cho các dịch vụ, hoạt động và/hoặc sản phẩm của Học Khu Davis.

