
TIÊM VẮC-XIN, 
ĐẾN VỚI NHAU

Tiêm vắc-xin là quan tâm đến cộng đồng.  
Càng nhanh tiêm vắc-xin, chúng ta càng có thể quây quần bên nhau sớm hơn.



BREAKING DOWN 
THE TRUTH ABOUT 
COVID19 VACCINES

GET VAXXED, GET TOGETHER.

ကုို�ဗစ််ကိုာကွိုယ််ဆေး�းအဆေး�ကိုာင််းး သုိဆေးကိုာင််းးစ်ရာာများ�ား

បំំបែបំក ការពិិត អំំពីិ វ៉ាាក់សាំងំ កូវីដី-១៩
ການລະບຸຸຄວາມເປັັນຈິິງກ່ຽວກັບຸ ຢາວັກຊີີນ ໂຄວິດ-19

GIẢI MÃ SỰ THẬT VỀ VẮC-XIN COVID-19

QHIA QHOV TSEEB TXOG NTAWM KOOB TSHUAJ TXHAJ RAU COVID-19



“Tôi nghe nói rằng phản ứng phụ của 
vắc-xin COVID-19 rất trầm trọng!”

Vắc-xin là cách tốt nhất để làm chậm sự lây lan của bất kỳ vi-rút nào. Vắc-xin 
COVID-19 của Pfizer, Moderna, và Johnson & Johnson đã được phê duyệt bởi 
CDC (Trung tâm phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ) và FDA (Cục quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) cho công chúng tại Mỹ. Bất kỳ vắc-xin nào cũng 
đều có phản ứng phụ nhưng điều đó không có nghĩa là thuốc không an toàn 
hay không hiệu quả. Phản ứng phụ báo hiệu cho cơ thể của chúng ta rằng hệ 
thống miễn dịch của ta đang hoạt động và đang củng cố hệ thống phòng thủ 
để đối phó với vi-rút. Việc tiêm vắc-xin không liên quan đến tác dụng phụ lâu 
dài trầm trọng hay nguy hiểm nào.

Tiêm Vắc-xin, Đến Với Nhau.



HAVING COVID19 VS 
GETTING VACCINATED 

ကုို�ဗစ််ဆေးရာာဂါါ ရာခြ�င််းးနှှင်း်် ကိုာကွိုယ််ဆေး�းထုိုး�းခြ�င််းး

 មាន មេ�មេ�គ កូវីដី -១៩ មេ�ៀបំនឹង  ការចាក់វ៉ាាក់សាំងំ

ການຕິິດເຊ້ີ�ອ ໄວຣັັສ ໂຄວິດ-19 ທຽບຸກັບຸ ການສັກຢາວັກຊີີນ

BỊ NHIỄM COVID-19 SO VỚI TIÊM VẮC-XIN

PIV TXOJ KEV MOB COVID-19 RAU TXOJ KEV TXHAJ TSHUAJ

GET VAXXED, GET TOGETHER.



BỊ NHIỄM COVID-19

Tác dụng phụ có thể kéo dài hằng tháng và đến suốt đời

Phản ứng phụ tạm thời kéo dài đến 3 ngày

TIÊM VẮC-XIN

• Mất đi khứu giác và vị giác
• Khó thở và ho
• Mệt mỏi và chán nản
• Có khả năng nhập viện
• Có khả năng tử vong

• Mệt mỏi, nhức đầu, ớn lạnh, đau tại chỗ tiêm
• Có thể quây quần bên gia đình và bạn bè
• Bảo vệ chính mình và người thân cận của mình

Tiêm Vắc-xin, Đến Với Nhau.



Tiêm liều vắc-xin =  
có thể cùng nhau quây quần trở lại.
Việc tiêm vắc-xin dễ dàng, nhưng đối phó với COVID-19 
rất khó khăn. Phản ứng phụ từ vắc-xin COVID-19 chỉ là 
tạm thời, trong khi nếu bị nhiễm COVID-19, tình huống 
có thể tồi tệ hơn và bệnh có thể dẫn đến nhập viện hay 
thậm chí tử vong. Thực hiện các bước hướng tới quan 
tâm đến cộng đồng và hãy tiêm vắc-xin.

Tiêm Vắc-xin, Đến Với Nhau.



BẠN CÓ BIẾT?

“Người gốc Á tại Minnesota chiếm 5% dân số tiểu bang, nhưng 
họ đại diện cho 6% tổng số ca COVID-19 phải nhập viện và 8% ca 
COVID-19 trong khu hồi sức tích cực (ICU). Dữ liệu này thậm chí còn 
rõ ràng hơn nữa khi ta phân cách thông tin theo cấp địa phương.”

Số thành viên cộng đồng phải nhập viện ngày càng tăng dần chỉ ra ảnh hưởng 

của dịch bệnh đến cộng đồng người gốc Á tại Minnesota, những người ngày càng 

có nguy cơ nhiễm COVID-19. Bảo vệ bản thân và người thân cận của quý vị bằng 

cách tiêm vắc-xin, để quý vị có thể sẵn sàng giúp đỡ họ trong tương lai.

(Nguồn: Liên Minh các Nhà Lãnh Đạo Người Mỹ gốc Á, 2021)

Tiêm Vắc-xin, Đến Với Nhau.


