
Quý vị hãy đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin trên cổng thông tin MyOchsner ngay hôm nay. Truy cập ochsner.org/vaccine để biết thêm 

thông tin, hoặc gọi số 844-888-2772 nếu quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi nào. Để biết thêm thông tin 

và nguồn trợ giúp về COVID-19, hãy truy cập vào trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng 

ngừa Dịch bệnh (cdc.gov) hoặc Sở Y tế Louisiana (ldh.la.gov).

Sự thật về các Ca  
nhiễm Đột phá

SỰ THẬT: Các ca nhiễm đột phá luôn có thể xảy ra. 
Vắc-xin COVID-19 vẫn là chìa khóa để kiểm soát đại dịch. Tuy nhiên, không có vắc-xin nào có hiệu quả 100% trong việc phòng 
ngừa bệnh ở những người đã tiêm vắc-xin. Các chuyên gia luôn biết rằng sẽ có một tỷ lệ nhỏ những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ 
vẫn bị bệnh do COVID-19.

SỰ THẬT: Các ca nhiễm đột phá chỉ xảy ra ở một tỷ lệ nhỏ những người đã tiêm vắc-xin.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh báo cáo không có sự gia tăng bất thường nào trong số người mắc các ca nhiễm đột 
phá. Số lượng ca nhiễm đột phá vẫn là thấp so với tổng số người được tiêm vắc-xin.

SỰ THẬT: Vắc-xin đã được chứng minh là làm giảm đáng kể các tác dụng phụ và trường hợp phải 
nhập viện đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ và bị nhiễm bệnh.
Phần lớn những người hiện phải nhập viện tại các cơ sở của Ochsner đều chưa tiêm vắc-xin. Các loại vắc-xin được thiết kế nhằm 
bảo vệ mọi người không bị bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong, và chúng đang tỏ ra rất hiệu quả trong những lĩnh vực này.

SỰ THẬT: Những người đã tiêm vắc-xin bị nhiễm COVID-19 vẫn có thể truyền virus cho người khác, 
khiến những người chưa được tiêm vắc-xin gặp phải nguy cơ cao bị nhiễm bệnh.
Những người đã tiêm vắc-xin nhiễm COVID-19 đột phá có thể truyền nhiễm và lây lan COVID-19 cho những người khác, bao gồm 
những người bị suy giảm miễn dịch và trẻ em vốn có thể chưa được tiêm chủng. Mặc dù tải lượng virus của biến thể Delta cao hơn 
so với các biến thể trước đó, nhưng việc tiêm vắc-xin vẫn giúp cung cấp khả năng bảo vệ khỏi bị nhiễm virus. Quan trọng hơn cả, 
việc tiêm vắc-xin giúp bảo vệ quý vị khỏi các triệu chứng nghiêm trọng hơn mà những người không được tiêm chủng thường gặp 
phải.

SỰ THẬT: Cho dù xảy ra những ca nhiễm đột phá, mọi người vẫn bắt buộc phải tiêm vắc-xin chống 
lại COVID-19.
Khi các biến thể của COVID-19 tiếp tục xuất hiện trong các cộng đồng của chúng ta, việc tiêm chủng càng trở nên quan trọng đối 
với mọi người, không chỉ để ngăn chặn sự lây lan của các chủng hiện tại mà còn giúp phòng ngừa các đột biến và chủng mới phát 
triển. Những nguy cơ nghiêm trọng của COVID-19 – ngay cả đối với những người trẻ, khỏe mạnh – lớn hơn nhiều nguy cơ của bất 
kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra do vắc-xin.

SỰ THẬT: Ngoài việc tiêm vắc-xin, chúng ta phải tiếp tục thực hiện các biện pháp giữ an toàn.
Cho đến khi đạt được miễn dịch cộng đồng và đa số người dân Hoa Kỳ đã được tiêm chủng, mọi người cần tiếp tục thực hành giãn 
cách xã hội, rửa tay và đeo khẩu trang. Đây là những cách tốt nhất để giảm khả năng bị phơi nhiễm hoặc lây lan virus cho đến khi 
đại dịch kết thúc.

Mặc dù hầu hết sự gia tăng trong các ca nhiễm gần đây có thể quy cho những người 
chưa tiêm vắc-xin, đã có những ca nhiễm COVID-19 đột phá ở những người đã tiêm  

vắc-xin đầy đủ. Cũng như nhiều vấn đề khác liên quan đến COVID-19, sự lây truyền và các 
tác dụng phụ của nó, đã có nhiều thông tin sai lệch được quảng bá xung quanh vấn đề

về các ca nhiễm đột phá. Sau đây là sự thật.


