Vắc-xin COVID-19: Mũi chích ngừa tốt nhất để chống lại
COVID-19.
Vắc-xin COVID-19 đã được thử nghiệm, an toàn và hiệu quả sẽ giúp chúng ta kiểm soát
lại cuộc sống của mình và trở lại với những người và những nơi chúng ta yêu thương.
Các nhà khoa học đã có một khởi đầu thuận lợi.

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

Đã được thử nghiệm, an toàn và hiệu quả. Hàng triệu người ở Hoa Kỳ đã tiêm vắc-xin
COVID-19 này.

Một nhóm tình nguyện viên đa dạng, bao gồm cả những tình nguyện viên là Người Da đen và gốc Tây Ban
Nha/La-tinh, đã tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng đối với các loại vắc-xin mà không có lo ngại nghiêm
trọng về an toàn được ghi nhận. 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. Giống như mọi loại vắc-xin, Cục Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) liên tục kiểm tra tính an toàn thông qua hệ thống báo cáo của mình.

Phần lớn các trường hợp nhiễm COVID-19 mới là ở những người không chủng ngừa đầy đủ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) hiện khuyến nghị sử dụng vắc-xin COVID-19 Moderna
và Pfizer cho cả liều ban đầu và liều chích ngừa tăng cường. Quý vị nên dùng liều chích ngừa tăng cường
Pfizer hoặc Moderna trừ khi có lý do y tế để không dùng.

Quý vị không thể mắc COVID-19 từ vắc-xin.

Quý vị có thể có các phản ứng tạm thời như đau cánh tay, sốt, đau đầu hoặc cảm thấy mệt mỏi và đau nhức
trong một hoặc vài ngày sau khi tiêm vắc-xin.

Quý vị Có một Địa điểm để Chích ngừa.
Tất cả mọi người ở North Carolina từ 5 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để tiêm vắc-xin.
Bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị. Đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin ngay hôm nay.

Tìm địa điểm của quý vị.

Tìm các nhà cung cấp vắc-xin tham gia tại MySpot.nc.gov, hoặc gọi đến Trung tâm Trợ giúp về Vắc-xin
COVID-19 theo số điện thoại miễn phí 1-888-675-4567.

Chích ngừa miễn phí.

Vắc-xin COVID-19 được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người, cho dù quý vị có bảo
hiểm y tế hay không và bất kể tình trạng nhập cư của quý vị.
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