Trả lời các câu hỏi của quý vị về
Vắc-xin COVID-19
Vắc-xin COVID-19 có an toàn không? Nó được phát triển quá nhanh chóng.
Có. Hoa Kỳ bảo đảm rằng tất cả các vắc-xin đều an toàn nhất có thể. Các nhà khoa
học phát triển vắc-xin COVID-19 rất nhanh chóng, nhưng vẫn tuân thủ các bước bảo
đảm an toàn như tất cả các loại vắc-xin khác. Hàng triệu người từ các chủng tộc và
dân tộc khác nhau đã được tiêm vắc-xin.
Vắc-xin COVID-19 có hiệu quả chống lại các biến thể không?
Có. Khi vi-rút thay đổi, chúng được gọi là các biến thể. Các nghiên cứu cho rằng vắcxin COVID-19 cung cấp sự bảo vệ khỏi các biến thể hiện tại. Ngay cả khi một người
đã được tiêm vắc-xin bị nhiễm COVID-19, họ sẽ không bị bệnh nặng như khi họ
chưa được tiêm vắc-xin.
Vắc-xin COVID-19 có khiến tôi mắc COVID-19 không?
Không. Vắc-xin COVID-19 không chứa vi-rút sống. Vắc-xin COVID-19 hoạt động bằng
cách dạy hệ miễn dịch của quý vị cách chống lại vi-rút gây ra COVID-19. Đôi khi,
điều này có thể gây ra các triệu chứng như sốt. Các triệu chứng này hoàn toàn bình
thường. Chúng chỉ là các dấu hiệu cho thấy cơ thể quý vị đang xây dựng hệ thống
bảo vệ chống lại vi-rút.
Việc tiêm vắc-xin COVID-19 có an toàn không nếu trong tương lai, tôi muốn mang
thai?
Có. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn
Ngừa Bệnh Tật) khuyến nghị quý vị nên tiêm vắc-xin COVID-19 nếu quý vị đang
muốn mang thai hoặc có thể mang thai trong tương lai. Không có bằng chứng cho
thấy bất kỳ loại vắc-xin nào gây ra vấn đề về sinh sản ở phụ nữ hoặc nam giới. Điều
này bao gồm vắc-xin COVID-19.
Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú sữa mẹ có thể tiêm vắc-xin COVID-19
không?
Có. CDC và American College of Obstetricians and Gynecologists (Trường Cao Đẳng
Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ) khuyến nghị phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú sữa mẹ
nên tiêm vắc-xin COVID-19. Việc mắc COVID-19 trong thời gian mang thai làm tăng
nguy cơ bị bệnh nặng và sinh non. Lợi ích của việc tiêm vắc-xin COVID-19 trong khi
mang thai vượt trội so với các rủi ro có thể xảy ra. Hãy trao đổi với nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có câu hỏi.
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