Thông Tin về Thuốc Chủng
Ngừa Covid-19
Quý vị có thắc mắc về thuốc chủng ngừa COVID-19 không? Quý vị không đơn độc. Nhiều người
muốn biết đâu là thật và đâu là giả về các loại thuốc chủng ngừa.
Để giúp quý vị dễ hiểu, sau đây là các thông tin về những quan tâm này.

 gay cả khi đã bị COVID-19 thì quý vị vẫn có thể nhiễm bệnh lại. Dự kiến quý vị được bảo
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vệ sau khi nhiễm bệnh chỉ kéo dài từ 60 đến 90 ngày. Điều này có nghĩa là quý vị có thể bị
COVID-19 lại sau này. Vì những lý do này, mọi người nên đi chủng ngừa.
 Không có bộ vi xử lý hay thiết bị theo dõi trong các loại thuốc chủng. Những thành phần
duy nhất trong thuốc chủng là những loại giúp cơ thể quý vị ngăn ngừa COVID-19. Không có
chất bảo quản hay chất phụ gia nào khác ngoài những chất để bảo vệ miễn dịch.
 ác Thuốc chủng ngừa COVID-19 không có chứa bất cứ loại siêu vi sống nào. Điều này
C
có nghĩa là chúng không thể làm quý vị bị COVID-19. Thay vào đó, các thuốc chủng chỉ hoạt
động bằng cách hướng dẫn cho cơ thể biết cách nhận ra và chống lại siêu vi corona. Điều này
sẽ bảo vệ quý vị không bị bệnh COVID-19.
 Nghiên cứu đáng hổ thẹn và phi đạo đức đã được thực hiện
trên người Mỹ da đen và những người da màu khác mà không
có sự đồng ý của họ. Vì điều này và do nạn kỳ thị chủng tộc
cứ tiếp tục xảy ra, nghi ngờ là điều dễ hiểu. Một nhóm các
chuyên gia độc lập đã duyệt xét kỹ để bảo đảm với tất cả
những người Mỹ rằng thuốc chủng ngừa COVID-19 an toàn.
Các thành phần của thuốc chủng ngừa cũng đã được chia sẻ
rộng rãi. Mục đích duy nhất của loại thuốc chủng ngừa này
là ngăn không cho mọi người bị COVID-19 và chấm dứt
đại dịch này.
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 Không có chứng cớ cho thấy thuốc chủng ngừa ảnh hưởng
đến bào thai hay gây nguy cơ cho em bé chưa sanh. Người
nào muốn mang thai bây giờ hay dự tính có con trong
tương lai sẽ thấy an toàn khi được thuốc chủng ngừa
COVID-19, như những phụ nữ đang cho con sơ sinh của
mình bú sữa mẹ.
 Điều thật sự là những thuốc chủng này được bào chế rất
nhanh. Đây là điều cần thiết để ngăn không cho nhiều
người hơn phải chết. Nhưng không có nghĩa là chúng
không an toàn. Các loại thuốc chủng đã phải qua những
thử nghiệm y tế với hàng chục ngàn người để bảo đảm
chúng an toàn và hữu hiệu. Các loại này cũng đã được rất
nhiều cơ quan sức khỏe công cộng và các chuyên gia độc
lập duyệt xét. Thuốc chủng sẽ không được chấp thuận nếu
có bất cứ nghi ngờ nào về an toàn.
 huốc chủng ngừa COVID-19 không thay đổi hay tương tác với DNA của quý vị theo bất
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cứ cách nào. Thuốc chủng hoạt động bằng cách hướng dẫn cho cơ thể biết cách
nhận ra và chống lại siêu vi corona. Điều này không ảnh hưởng đến
DNA của tế bào con người.
 Không có cách nào biết được COVID-19 ảnh hưởng đến quý vị
như thế nào. Một số người trẻ hay khỏe mạnh khác đã bị rất
nặng và một số đã qua đời. Vì lý do này, mọi người nên được
chủng ngừa. Ngoài ra, xin nhớ là quý vị có thể lây siêu vi cho
bạn bè, gia đình hay những người khác quanh mình. Quý vị có
thể không bị bệnh, nhưng họ có thể bị. Mọi người được chủng
ngừa có nghĩa là tất cả chúng ta được bảo vệ khỏi COVID-19,
và sẽ chấm dứt đại dịch đã làm thay đổi cuộc sống của chúng
ta trong năm qua.
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