Tại sao cần tiêm vắc xin?
Vắc xin sẽ làm cho cơ thể quý
vị mạnh mẽ hơn để chống lại
COVID.
Quý vị không thể bị nhiễm
COVID từ vắc xin.
Vắc xin là biện pháp phòng
ngừa.Vắc xin bảo vệ quý vị khỏi
bị bệnh.
Quý vị được tiêm vắc xin do
chuyên gia chăm sóc sức khỏe
tiêm ở cánh tay quý vị.

Cách tốt nhất chúng ta có thể
đánh bại vi-rút
Tiêm vắc xin

Đeo khẩu trang
Giữ khoảng cách
6 feet
Rửa tay
Tránh tụ tập đông
người

Những gì sẽ diễn ra
Mọi người sẽ được theo dõi trong 15–30
phút sau khi tiêm chủng. Chuyên gia tiêm
vắc xin của quý vị sẽ muốn đảm bảo rằng
quý vị cảm thấy ổn.
Đối với vắc xin Pfizer và Moderna, quý vị
cần tiêm hai mũi.Quý vị sẽ tiêm mũi thứ
hai sau khi tiêm mũi đầu tiên 3 hoặc 4 tuần.
Điều quan trọng là quý vị phải tiêm cả hai
mũi thì vắc xin mới có tác dụng.

Sau khi quý vị được tiêm
Cánh tay của quý
vị có thể bị đau
nhức tại nơi quý vị
được tiêm.
Quý vị có thể cảm
thấy mệt mỏi

Vắc xin Johnson & Johnson chỉ cần tiêm
một mũi.

Bị đau đầu

Quý vị sẽ được thông báo loại vắc xin
mà quý vị sẽ được tiêm và theo dõi mà
quý vị cần có nếu phải áp dụng. Quý vị
được coi là đã tiêm vắc xin đầy đủ sau 2
tuần kể từ khi quý vị tiêm vắc xin cuối cùng.

Sốt hoặc ớn lạnh (ít phổ biến)

Điều này không có nghĩa là quý
vị bị ốm. mà có nghĩa là vắc xin
đang hoạt động để giúp cơ thể
khỏe mạnh.
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Vắc xin là an toàn và được miễn phí cho tất
cả mọi người
Tất cả 3 loại vắc xin được cấp phép đều an toàn.Các loại vắc xin này đã
được thử nghiệm để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Vắc xin không thay đổi DNA của quý vị và không chứa bất kỳ thành
phần nào từ động vật.
Vắc xin Johnson & Johnson sử dụng một loại vi rút khiến chúng ta phát triển
khả năng miễn dịch với COVID-19. Việc sản xuất vi rút vắc xin này cần phải
sử dụng các tế bào phát triển trong phòng thí nghiệm từ các tế bào được lấy
từ mô bào thai nhiều năm trước. Vắc xin này không chứa tế bào thai nhi.
Vắc xin phòng COVID-19 không chứa vi mạch để theo dõi mọi người.
Các hộp vận chuyển vắc xin cũng được theo dõi, giống như bất kỳ lô hàng
nào khác, để đảm bảo vắc xin được phân phối khi cần thiết và để ngăn chặn
hành vi trộm cắp. Ngoài ra còn có hồ sơ về nơi quý vị tiêm vắc xin để đảm
bảo rằng quý vị đã tiêm đủ các liều.
Mọi người ở Oregon đều được tiêm vắc xin miễn phí.Quý vị sẽ không bị
tính phí cho cuộc hẹn hoặc vắc xin.
Mọi người ở Oregon đủ điều kiện đều có thể được tiêm vắc xin và điều này sẽ
không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của quý vị.

Tôi có cần bằng chứng về việc đủ điều kiện
hoặc giấy tờ tùy thân không?
Quý vị KHÔNG cần mang theo bằng chứng về việc đủ điều kiện hoặc
giấy tờ tùy thân. Các chuyên gia tiêm vắc xin có thể hỏi quý vị liệu quý vị
có sống ở Oregon hay không hoặc quý vị làm loại công việc gì.
Quý vị KHÔNG cần số an sinh xã hội.
Quý vị KHÔNG cần bảo hiểm y tế.

Để biết thêm thông tin
Hãy truy cập covidvaccine.oregon.gov (Tiếng Anh)
hoặc vacunacovid.oregon.gov (Tiếng Tây Ban Nha).
Gọi 211 để biết thêm ngôn ngữ. 211 là đường dây
nóng về vắc xin COVID-19 của tiểu bang. Âm lượng
cuộc gọi có thể cao hơn bình thường.
Get Vaccinated Oregon
https://getvaccinated.oregon.gov/#/
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Soạn tin nhắn với nội dung ORCOVID
gửi 898211
(Chỉ Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)
Email ORCOVID@211info.org
(hỗ trợ ngôn ngữ có sẵn).
Gọi 211, số miễn phí 1-866-698-6155,
711 TTY
(mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối
hàng ngày, kể cả ngày lễ).
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Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với những người bị khuyết tật hoặc
người không nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo
các định dạng khác, chẳng hạn như bản dịch, in chữ lớn hay chữ nổi.
Liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế theo số 1-971-673-2411, 711
TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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