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Tiêm vắc-xin và tuân thủ các khuyến nghị về y tế công cộng là cách tốt nhất 
giúp quý vị và những người thân yêu không bị nhiễm COVID-19. Hãy cùng 
đoàn kết để chấm dứt đại dịch.

Thông tin mới về vắc-xin sẽ được cập nhật khi các khuyến nghị và 
nguồn cung cấp thay đổi. Cập nhật dữ liệu và thông tin về vắc-xin 
COVID-19 và xem địa điểm, thời gian tiêm vắc-xin tại VaccinateALL58.com.

Có nhiều loại vắc-xin COVID-19:

Loại vắc-xin nào cũng an toàn và bảo vệ hiệu quả.

Một số loại vắc-xin chỉ cần tiêm 1 liều, nhưng một số 
loại khác cần phải tiêm 2 liều.

Vắc-xin được đặt theo tên của công ty sản xuất, 
chẳng hạn như vắc-xin Pfizer-BioNTech hoặc Moderna.

Do có nhiều loại vắc-xin khác nhau nên quý vị cần truy cập trang 
web VaccinateALL58.com để tìm hiểu thêm thông tin.

Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), cơ 
quan y tế công cộng của quốc gia, theo dõi các vấn đề về an 
toàn và đảm bảo sự an toàn trong việc sử dụng vắc-xin thông 
qua một hệ thống được triển khai trên toàn quốc.

Sau khi tiêm vắc-xin, cơ thể sẽ cần đến hai tuần để tạo 
kháng thể (bảo vệ chống lại vi-rút gây ra COVID-19).

Nhóm Đánh Giá An Toàn Khoa Học về COVID-19 của 
California đã xác nhận tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin 
thông qua quy trình đánh giá độc lập cùng một số Tiểu 
Bang Phía Tây.

Vắc-xin đã được thử nghiệm trên hàng ngàn người thuộc 
nhiều độ tuổi, chủng tộc và sắc tộc khác nhau để đảm bảo 
vắc-xin an toàn và hiệu quả cho mọi đối tượng người lớn.

Vắc-xin sẽ không làm quý vị bị nhiễm COVID-19. Vắc-xin COVID-19 giúp 
cơ thể của quý vị tạo ra kháng thể, nhờ đó có thể chống lại vi-rút nếu quý 
vị tiếp xúc với COVID-19.

VẮC-XIN AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

QUÝ VỊ CẦN BIẾT

Vắc-xin COVID-19 đã được thử nghiệm đầy đủ và được xác 
nhận là an toàn:

https://www.vaccinateall58.com/
https://www.vaccinateall58.com/


TIÊM VẮC-XIN

Việc tiêm vắc-xin COVID-19 là hoàn toàn miễn phí. Quý vị không cần có bảo 
hiểm để được tiêm vắc-xin.
Quý vị có thể tiêm vắc-xin miễn phí bất kể tình trạng nhập cư hoặc quốc tịch 
của quý vị là gì (và việc tiêm vắc-xin không được tính vào phúc lợi công cộng). 
Quý vị sẽ không bị hỏi về tình trạng nhập cư hoặc quốc tịch của mình khi tiêm 
vắc-xin COVID-19. Chính phủ liên bang cam kết sẽ không tổ chức các hoạt 
động về nhập cư tại hoặc gần các phòng khám hoặc điểm tiêm vắc-xin.

Chính quyền tiểu bang hoặc liên bang sẽ không bắt buộc quý vị tiêm 
vắc-xin COVID-19. Tuy nhiên, việc tiêm vắc-xin có thể giúp quý vị 
không bị nhiễm COVID-19. Vắc-xin là một trong những công cụ 
quan trọng nhất giúp chấm dứt đại dịch này và cứu sống gia 
đình, bạn bè và hàng xóm của quý vị.

Khi tiêm vắc-xin
Quý vị sẽ được cấp một Thẻ Theo Dõi tiêm vắc-xin COVID-19. Hãy cất 
thẻ ở nơi an toàn và ghi nhớ:

Thẻ này có thông tin về loại vắc-xin COVID-19 quý vị đã tiêm, 
ngày và nơi tiêm.

Hãy cất thẻ cùng với các giấy tờ quan trọng khác của quý vị. 
Chụp ảnh mặt trước và mặt sau của thẻ để lưu lại một bản sao 
trên thiết bị điện tử.

Bất cứ ai đã tiêm vắc-xin đều được cấp thẻ này.

Nếu quý vị chọn loại vắc-xin cần tiêm 2 liều, thẻ sẽ cho quý vị biết 
cần quay lại tiêm liều thứ hai sau 3 hay 4 tuần (Quý vị cần tiêm đầy 
đủ cả hai liều để vắc-xin phát huy đầy đủ tác dụng bảo vệ). Hãy 
mang thẻ theo dõi của quý vị theo khi quay lại để tiêm liều thứ hai.

Có thể có các địa điểm khác. Kiểm tra trên VaccinateALL58.com, đăng ký 
tại MyTurn.ca.gov hoặc gọi đến số 1-833-422-4255.

Hầu hết mọi người sẽ được tiêm vắc-xin tại:

Phòng mạch của bác sĩ, phòng khám 
địa phương và hiệu thuốc

Các điểm tiêm 
vắc-xin cộng đồng

https://www.vaccinateall58.com/
https://myturn.ca.gov/


Tôi có thể tiêm vắc-xin khi nào và ở đâu? 

Hãy truy cập VaccinateALL58.com để biết thông tin mới 
nhất về thời gian và địa điểm tiêm vắc-xin dành cho quý vị. 
Quý vị cũng có thể đăng ký tại Myturn.ca.gov hoặc gọi 
đến số 1-833-422-4255 để biết quý vị đã đến lượt tiêm 
vắc-xin hay chưa và đặt lịch hẹn tiêm. Nếu có người đề 
nghị quý vị trả tiền để được tiêm vắc-xin trước khi đến 
lượt thì đó là một hình thức lừa đảo.

Vắc-xin COVID-19 có giúp tôi chống lại COVID-19 
được không?

Các nghiên cứu cho thấy vắc-xin COVID-19 rất hiệu quả 
trong việc giúp quý vị chống lại COVID-19. Các chuyên gia 
cũng cho rằng ngay cả khi mắc COVID-19 thì việc tiêm 
vắc-xin COVID-19 vẫn có thể giúp bệnh tình bớt trầm trọng.

Tôi có thể lây lan COVID-19 sau khi tiêm 
vắc-xin không?

Các chuyên gia vẫn còn đang nghiên cứu xem liệu vắc-xin 
có thể ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 hay không. Đó 
là lý do tại sao quý vị vẫn nên duy trì việc đeo khẩu trang 
và thực hiện quy định về giãn cách xã hội ngay cả khi đã 
được tiêm vắc-xin.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị phơi nhiễm COVID-19 
trong thời gian sau khi tiêm liều đầu tiên và trước 
khi tiêm liều thứ hai?

Quý vị chưa được bảo vệ đầy đủ sau khi tiêm liều đầu tiên và 
vẫn có khả năng mắc bệnh. Đó là lý do tại sao điều quan 
trọng là phải duy trì việc đeo khẩu trang, và giữ khoảng cách 
6 feet (2 m) với những người xung quanh và tuân thủ mọi 
khuyến nghị về y tế công cộng.

Nếu tôi đã mắc COVID-19 thì có nên tiêm vắc-xin 
hay không?

Có. Bởi vì COVID-19 thường kéo theo nhiều nguy cơ nghiêm 
trọng về sức khỏe và thực tế là đã có nhiều trường hợp tái 
nhiễm COVID-19, do vậy quý vị nên tiêm vắc-xin.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

https://www.vaccinateall58.com/
https://myturn.ca.gov/


Vắc-xin có gây ra tác dụng phụ nào không?

Một số người có thể bị sốt nhẹ, đau cơ hoặc cảm thấy mệt mỏi trong 
một hoặc hai ngày. Những phản ứng này cho thấy vắc-xin đang hoạt 
động và đang giúp cơ thể tạo kháng thể chống COVID-19. Vẫn có 
khả năng xảy ra phản ứng nghiêm trọng mặc dù xác suất là rất thấp. 
Nếu quý vị có thắc mắc về phản ứng sau khi tiêm, hãy gọi cho bác sĩ, 
điều dưỡng hoặc phòng khám của quý vị.

Tôi có cần phải đeo khẩu trang sau khi tiêm vắc-xin không?

Có. Vì quý vị vẫn có khả năng lây lan COVID-19 ngay cả sau khi 
đã được tiêm vắc-xin, do đó cả Sở Y Tế Công Cộng California và 
CDC đều khuyến cáo rằng quý vị nên tiếp tục đeo khẩu trang và 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác để ngăn ngừa sự lây lan 
của COVID-19, bao gồm rửa tay thường xuyên và giãn cách xã hội.

Nếu tôi đang mang thai thì có thể tiêm vắc-xin được không?

Có. Người đang mang thai vẫn có thể tiêm vắc-xin. Nếu có thắc 
mắc về việc tiêm vắc-xin khi đang mang thai, quý vị có thể trao 
đổi với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để 
đưa ra quyết định sáng suốt.

Tôi lo ngại về vắc-xin. Vắc-xin có phù hợp với tôi không?

Cập nhật thông tin chính xác từ các nguồn đáng tin cậy như 
VaccinateALL58.com có thể giúp quý vị trả lời câu hỏi này. Hãy 
trao đổi với bác sĩ của quý vị nếu có thắc mắc hoặc quan ngại liên 
quan đến vắc-xin và sức khỏe của quý vị.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

VaccinateALL58.com

Hiện tại, tôi có thể làm gì để bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm 
COVID-19 cho đến khi tôi được tiêm vắc-xin?

Hãy ở nhà và chỉ ra ngoài 
khi cần được chăm sóc y 
tế hoặc mua những vật 

dụng cần thiết.

6ft

Nếu quý vị buộc phải ra 
ngoài, hãy giữ khoảng 
cách 6 feet (2 m) với 
người xung quanh.

Khi ra ngoài, hãy đeo 
khẩu trang che kín 

mũi và miệng.

Rửa tay thường xuyên 
bằng xà phòng và nước 

trong 20 giây.

https://www.vaccinateall58.com/
https://www.vaccinateall58.com/


Các chuyên gia về vắc-xin đang nghiên cứu xem liệu những người được 
tiêm vắc-xin có khả năng lây lan COVID-19 hay không.

Trong thời gian các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu, mọi người cần 
phải tiếp tục làm theo các khuyến nghị sau đây:

SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG CALIFORNIA
CDPH.ca.gov
VaccinateALL58.com  
MyTurn.ca.gov

ĐƯỜNG DÂY NÓNG MIỄN PHÍ VỀ COVID-19 
1-833-422-4255 hoạt động các ngày trong tuần từ 8:00 sáng đến 8:00 tối và 
cuối tuần từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều. Tổng đài viên nói tiếng Anh và tiếng Tây 
Ban Nha và có thể bố trí thông dịch viên cho 254 ngôn ngữ khác.

SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG ĐỊA PHƯƠNG
Trang web của sở y tế công cộng địa phương của quý vị có thể cung cấp 
thông tin về địa điểm xét nghiệm hoặc tiêm vắc-xin COVID-19 gần quý vị: 
covid19.ca.gov/get-local-information/#County-websites

SAU KHI TIÊM VẮC-XIN

Sẽ có thêm khuyến nghị mới được đưa ra khi có nhiều người được 
tiêm vắc-xin hơn. Cập nhật thông tin và thay đổi mới nhất từ những 
nguồn thông tin đáng tin cậy.  

NHẬN THÊM THÔNG TIN TỪ CÁC NGUỒN ĐÁNG TIN CẬY

Hãy cố gắng hết sức để ở nhà và hạn chế đến nơi đông người.

Đeo khẩu trang che kín mũi và miệng, đồng thời giữ khoảng 
cách ít nhất 6 feet (2 m) với những người xung quanh.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong 20 giây hoặc 
sử dụng dung dịch rửa tay khô khi không thể rửa tay bằng nước.

Tránh những nơi không thoáng khí (không khí lưu thông kém). 
Khi ở trong xe, hãy mở cửa sổ, ngồi cách xa nhau và đeo khẩu 
trang bất cứ lúc nào quý vị đi cùng người khác.

Không bắt tay hoặc tiếp xúc cơ thể nếu không cần thiết.

https://www.cdph.ca.gov/
https://www.vaccinateall58.com/
https://myturn.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/#County-websites
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