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Tại sao quý vị nên tiêm vắc-xin COVID-19?
Các trường hợp mắc COVID-19 mới đều ở những người chưa được
tiêm vắc-xin đầy đủ. Những người trẻ tuổi đang chiếm hầu hết các ca
mắc. Những thanh thiếu niên như tôi đang bị nhiễm virus, giống như
những người khác. Tiêm vắc-xin là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân
tôi, bảo vệ quý vị, bảo vệ gia đình và bạn bè của tôi.
Quý vị còn trẻ và khỏe mạnh.
Ngay cả nếu mắc COVID-19, quý vị vẫn sẽ ổn.
Ngay cả khi tôi mắc một ca COVID-19 nhẹ, tôi cũng không biết mình
sẽ bị bệnh như thế nào. Tôi có thể phải vật lộn với những tác động
lâu dài như thở gấp, đau ngực—và chứng sương mù não. Và tôi cũng
không muốn quý vị bị bệnh!
Vắc-xin COVID-19 có an toàn cho thanh thiếu niên không?
Chúng ta chưa biết đủ về nó!
Các nhà khoa học đã có một khởi đầu thuận lợi trong việc phát triển
tất cả các loại vắc-xin. Chúng được chế tạo dựa trên nhiều thập
kỷ nghiên cứu. Không có dữ liệu về an toàn nào cho thấy vắc xin
COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tôi. Ngoài ra, không
có quan ngại nghiêm trọng về an toàn trong các thử nghiệm lâm sàng
với hàng nghìn trẻ em ở độ tuổi của tôi. Vắc-xin an toàn và hiệu quả
trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và phòng ngừa bệnh
nặng, nhập viện và tử vong. Hàng triệu thanh thiếu niên và người
trưởng thành ở Hoa Kỳ đã tiêm vắc-xin!
Tôi vẫn chưa biết đầy đủ về các tác dụng phụ của vắc-xin
COVID-19. Tôi không muốn quý vị bị bệnh.
Tôi không thể bị mắc COVID-19 từ vắc-xin, nên đừng lo lắng. Các
thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt với hàng nghìn thanh thiếu niên
đã cho thấy rằng vắc-xin an toàn và hiệu quả—thậm chí là với cả
biến thể nguy hiểm Delta. Các tác dụng phụ nghiêm trọng do vắc-xin
COVID-19 là cực kỳ hiếm gặp, tạm thời và có thể điều trị được. Hầu
hết các thanh thiếu niên, giống như người trưởng thành, chỉ bị đau
cánh tay, đau đầu và cảm thấy mệt mỏi và đau nhức trong một hoặc
hai ngày.

Truy cập MySpot.nc.gov để tìm một địa điểm tiêm vắc-xin ở gần.

Tôi nghe nói một số trẻ em bị viêm tim sau khi tiêm vắc-xin
COVID-19!
Viêm tim—viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim—có nhiều khả năng
xảy ra hơn và còn nghiêm trọng hơn nếu tôi mắc COVID-19. Rất hiếm
khi viêm tim là tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19 ở những người ở
độ tuổi của tôi—khi nó xảy ra, thì cũng chỉ là tạm thời, thường tự khỏi
và có thể dễ dàng điều trị.
Tại sao quý vị cần tiêm vắc-xin COVID-19 nếu mọi người khác đều
đang tiêm nó? Không phải quý vị sẽ không được bảo vệ theo cách
đó sao?
Những thanh thiếu niên chưa được tiêm vắc-xin như tôi rất dễ mắc
biến thể COVID-19 Delta, vốn dễ lây lan và nguy hiểm hơn, đang lan
rộng khắp North Carolina.
Tiêm phòng là điều tốt nhất tôi
có thể làm để giữ an toàn và được bảo vệ.
Tôi nghe nói tiêm vắc-xin COVID-19 có thể ảnh hưởng đến khả
năng sinh sản sau này của quý vị.
Không có dữ liệu về an toàn nào cho thấy vắc-xin COVID-19 sẽ ảnh
hưởng đến khả năng sinh sản của tôi.
Trường học của quý vị không yêu cầu quý vị bắt buộc phải tiêm
vắc-xin COVID-19.
Quý vị nói đúng! Nhưng tôi muốn cảm thấy được bảo vệ—cũng như
giữ an toàn cho các giáo viên và bạn bè của tôi. Và tôi sẽ có thể làm
được điều đó nếu tôi tiêm vắc-xin COVID-19!
Tôi vẫn không chắc về các loại vắc-xin COVID-19 này.
Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ của tôi không? Họ
có thể nói chuyện với chúng ta về bất kỳ câu hỏi nào khác mà quý vị
có! Thêm nữa, tôi có thể tiêm các vắc-xin khác cùng lúc. Chúng ta có
thể cùng nhau đọc qua phần Các Câu Hỏi Thường Gặp hữu ích này
nếu quý vị muốn.
Quý vị có thể tiêm vắc-xin COVID-19 ở đâu?
Chi phí tiêm là bao nhiêu?
Tôi rất mừng vì quý vị đã hỏi!
Vắc-xin này là
miễn phí cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên. Hãy ghé thăm
MySpot.nc.gov để tìm nhà cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin gần chúng
ta nhất. Chúng ta cũng có thể gọi số 1-888-675-4567 để được trợ
giúp và có thêm thông tin.

Truy cập MySpot.nc.gov để tìm một địa điểm tiêm vắc-xin ở gần.
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