
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).

Tại sao không nên coi 
thường biến thể Delta

SỰ THẬT: Biến thể Delta là chủng virus đang phổ biến tại Louisiana và Mississippi. 
Các báo cáo từ CDC tiết lộ rằng biến thể Delta lây lan nhanh hơn ít nhất 50% so với chủng COVID-19 ban đầu và truyền một lượng 
virus nhiều hơn cho những người bị nhiễm bệnh. Các biến thể Delta đã trở thành chủng virus phổ biến trong khu vực của chúng ta 
và trên khắp Hoa Kỳ.

SỰ THẬT: Quý vị có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nhiều nếu quý vị chưa được tiêm vắc-xin.
Gần như tất cả bệnh nhân nhập viện do COVID-19 ở Hoa Kỳ đều chưa được tiêm vắc-xin. Louisiana và Mississippi xếp hạng thấp 
nhất trong cả nước về tỷ lệ tiêm chủng, dẫn đến tỷ lệ nhiễm virus và nhập viện cao tại các tiểu bang của chúng ta. Việc tiêm vắc-xin 
giúp bảo vệ quý vị khỏi nhiễm virus, nhưng quan trọng hơn cả, nó giúp bảo vệ quý vị khỏi các triệu chứng nghiêm trọng hơn mà 
những người không được tiêm chủng thường gặp phải, dẫn đến nhập viện và tử vong.

SỰ THẬT: Những người trẻ tuổi dễ bị ảnh hưởng hơn.
Không giống như các chủng virus trước đây, biến thể Delta đang có tác động lớn hơn đến tỷ lệ nhiễm bệnh và nhập viện ở trẻ em 
và người trẻ tuổi. Một nghiên cứu gần đây cho thấy trẻ em và người trưởng thành dưới 50 tuổi có nguy cơ bị nhiễm biến thể Delta 
cao hơn 2.5 lần so với những người trên 50 tuổi. Các bệnh viện của chúng ta hiện đang chăm sóc cho nhiều trẻ em mắc COVID-19 
hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ khi diễn ra đại dịch.

SỰ THẬT: Những người bị nhiễm biến thể Delta mang lượng virus cao hơn so với các chủng trước 
đó.
Biến thể Delta có thể lây bệnh nhanh hơn nhiều. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêm vắc-xin, mặc dù vẫn bảo vệ rất tốt khỏi 
bệnh nặng, nhưng lại kém hiệu quả hơn một chút đối với biến thể Delta. Và dù các ca nhiễm bệnh đột phá (breakthrough infection) 
ở những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ vẫn còn tương đối hiếm, những người này vẫn có một mức tải lượng virus tương tự như 
những người chưa được tiêm chủng. Điều này có nghĩa là họ vẫn có thể lây bệnh cho người khác.

SỰ THẬT: Các ca nhiễm bệnh đột phá ở những người đã tiêm vắc-xin hiếm khi dẫn đến nhập viện 
hoặc tử vong.
Hãy tiêm vắc-xin! Phần lớn bệnh nhân phải nhập viện do COVID-19 tại Ochsner là chưa tiêm chủng. Để bảo vệ bản thân và những 
người thân của chúng ta khỏi biến thể Delta và các biến thể khác có thể xuất hiện trong tương lai, phần đông dân số phải được tiêm 
chủng.

SỰ THẬT: Những người đã được tiêm vắc-xin đầy đủ nên tiếp tục đeo khẩu trang.
Biến thể Delta đã được chứng minh là dễ truyền nhiễm hơn và đang lây lan nhanh chóng trên khắp Louisiana và Mississippi. Trên 
toàn khu vực, hiện nhiều người phải nhập viện do COVID-19 hơn bất kỳ đợt bùng phát COVID-19 nào trước đây. Trong thời gian 
lây lan virus không kiểm soát được này, các cá nhân đã được tiêm vắc-xin đầy đủ cần tự bảo vệ bản thân và người khác bằng cách 
thực hành vệ sinh tay thật tốt, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội tại các chỗ đông người nơi công cộng. Việc tránh hoàn toàn các 
chỗ tụ tập đông người sẽ giúp làm giảm hơn nữa nguy cơ của quý vị.

Biến thể Delta là một chủng coronavirus đã phát triển từ các đột biến của virus. Nó được 
biết là dễ lây lan hơn các biến thể trước đó và gây ra bệnh nặng hơn. Nguy cơ phải nhập 
viện cũng tăng cao ở những người bị nhiễm bệnh, chủ yếu ở những người chưa được 

tiêm vắc-xin.


