YOU HAVE A

TAKE YOUR

SPOT. SHOT.
Vắc-xin COVID-19 An toàn và Hiệu quả
với Quý vị Như thế nào

1

Các nhà khoa học đã có một khởi đầu thuận lợi.
•

Vắc-xin COVID-19 được chế tạo sau nhiều năm làm việc để phát triển
vắc‑xin cho các loại virus tương tự.

Vắc-xin này là an toàn và có tác dụng phòng ngừa COVID-19.
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•

Các thử nghiệm bao gồm đa dạng người tham gia, trong đó có cả những
tình nguyện viên người Da Đen và Gốc Văn hóa Tây Ban Nha/La-tinh.

•

Vắc-xin này đã được chứng minh là giúp phòng ngừa COVID-19 và có hiệu quả
trong việc phòng ngừa tình trạng nhập viện và tử vong. Không có quan ngại
nghiêm trọng nào về an toàn được ghi nhận trong các thử nghiệm lâm sàng.

•

Hàng triệu người ở Hoa Kỳ đã được tiêm vắc-xin này.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) xem xét các
thử nghiệm và xác định xem liệu vắc-xin có an toàn và hiệu quả
hay không.
•

Một ủy ban khoa học độc lập kiểm tra công việc này.

•

Vắc-xin đã được cấp phép và khuyến nghị sử dụng.
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Các công ty sản xuất vắc-xin và chính phủ liên bang phân
phối chúng.

5

Tính an toàn và hiệu quả được giám sát liên tục.

•

Vắc-xin chất lượng cao được sản xuất để phân phối.

•

Chính phủ liên bang gửi vắc-xin và bộ dụng cụ tiêm chủng cho các nhà
cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin hàng tuần.

•

Giống như mọi loại vắc-xin, FDA liên tục kiểm tra tính an toàn thông qua hệ
thống báo cáo của mình.

•

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe báo cáo các tác dụng phụ
nghiêm trọng hoặc bệnh nghiêm trọng.

Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh NC • MySpot.nc.gov
NCDHHS là một nhà tuyển dụng và nhà cung cấp dịch vụ bình đẳng về cơ hội. • 02/2022

