VẮC-XIN COVID-19

MANG THAI, CHO CON BÚ VÀ KHẢ NĂNG
SINH SẢN: NHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ CẦN BIẾT
Vắc-xin là một phần thường xuyên của dịch vụ chăm sóc trước khi sinh. Phụ nữ đang mang thai,
đang cho con bú hoặc muốn mang thai có thể được tiêm vắc-xin COVID-19 một cách an toàn. Nếu
quý vị có thắc mắc về việc chủng ngừa, một cuộc trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe của quý vị có thể hữu ích.

Mang thai
• Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao
bị COVID-19 nghiêm trọng. Vắc-xin
COVID-19 rất hiệu quả trong việc ngăn
ngừa bệnh do COVID-19.
• Các phản ứng tạm thời của vắc-xin
COVID-19 là giống nhau đối với cả phụ nữ
đang mang thai và không mang thai.

Cho con bú
• Các báo cáo gần đây đã chỉ ra rằng phụ
nữ cho con bú đã được tiêm vắc-xin
COVID-19 mRNA có các kháng thể trong
sữa mẹ, có thể giúp bảo vệ con của mình.

Kế hoạch hóa Gia đình
• Quý vị không cần phải chờ hoặc tránh
mang thai sau khi tiêm vắc-xin. Vắc-xin
không ảnh hưởng đến khả năng mang thai
của quý vị.

Truy cập trang web của CDC để tìm hiểu thêm.
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
recommendations/pregnancy.html

Tìm địa điểm tiêm vắc-xin tại địa phương tại
Myspot.nc.gov, hoặc gọi 888-675-4567 để
liên hệ với Trung tâm Trợ giúp về Vắc xin
COVID-19 của chúng tôi.
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Liên hệ với MotherToBaby để trao
đổi với các chuyên gia về vắc-xin
COVID-19 và việc mang thai. Nguồn
trợ giúp này, do CDC và FDA đề xuất:
• Miễn phí và bảo mật
• Hoạt động các ngày trong tuần
từ 8 a.m.-5 p.m.
• Có sẵn Tiếng Anh và Tiếng Tây
Ban Nha
Vui lòng gọi 866-626-6847 hoặc truy
cập MotherToBaby.org để gửi email
hoặc trò chuyện trực tiếp.

