
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).

Đeo khẩu trang

SỰ THẬT: Quý vị nên đeo khẩu trang dù đã được tiêm vắc-xin đầy đủ. 
Vì biến thể Delta mới dễ lây lan hơn nhiều so với chủng COVID-19 ban đầu, những người được tiêm vắc-xin nên đeo khẩu trang để 
giúp làm chậm sự lây lan và để bảo vệ bản thân cũng như người khác.

SỰ THẬT: Vắc-xin giúp bảo vệ quý vị khỏi bệnh nặng.
Virus phát triển và biến đổi theo thời gian, và biến thể Delta có các đặc tính khác và hoạt động khác với các chủng virus khác. 
Những người đã tiêm vắc-xin nhiều khả năng sẽ có các triệu chứng và biến chứng ít nghiêm trọng hơn nếu bị nhiễm biến thể Delta.

SỰ THẬT: Những người không có triệu chứng vẫn có thể vô tình phát tán virus.
Để bảo vệ sự an toàn của bản thân và mọi người xung quanh, quý vị nên thường xuyên đeo khẩu trang khi ở trong môi trường trong 
nhà mà không phải nhà mình. Sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Delta đồng nghĩa với việc đeo khẩu trang là cần thiết hơn bao giờ 
hết.

SỰ THẬT: Khẩu trang vải có thể bảo vệ quý vị khỏi COVID-19.
Mặc dù các chuyên gia đồng ý rằng khẩu trang N95 và KN95 là loại khẩu trang hiệu quả nhất hiện có, khẩu trang phẫu thuật 3 lớp 
dùng một lần và khẩu trang vải đã được chứng minh là có thể giúp làm chậm sự lây lan của dịch bệnh. Khẩu trang giúp làm giảm 
số lượng giọt bắn đường hô hấp mà một người phóng thích vào không khí khi nói chuyện, hắt hơi hoặc ho, và ít giọt bắn hơn trong 
không khí giúp làm giảm nguy cơ bị phơi nhiễm.

SỰ THẬT: Quý vị sẽ không bị bệnh do hít thở carbon dioxide (CO2) từ việc đeo khẩu trang.
Các phân tử carbon dioxide (CO2) rất nhỏ và lượng CO2 được tạo ra khi đeo khẩu trang là rất ít. Khẩu trang vải và khẩu trang phẫu 
thuật không chỉ rất thoáng khí, chúng còn cho phép CO2 thoát ra tự do khi quý vị thở. Hãy nhớ rằng các bác sĩ, y tá và nhân viên y 
tế khác đã đeo khẩu trang trong nhiều năm mà không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

SỰ THẬT: Việc đeo khẩu trang không làm suy yếu hệ thống miễn dịch của quý vị hoặc tăng khả 
năng bị mắc bệnh.
Ngay cả khi quý vị bị nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng, việc đeo khẩu trang sẽ giúp phòng ngừa virus lây lan.

SỰ THẬT: Chỉ đeo khẩu trang sẽ không cung cấp khả năng bảo vệ 100%.
Mặc dù khẩu trang mang lại khả năng bảo vệ rất tốt cho bản thân và người khác, nhưng chúng ta phải làm mọi thứ có thể để bảo 
vệ mình khỏi biến thể Delta vốn có khả năng lây lan cao như: giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông người, đặc biệt là khi ở môi trường 
trong nhà, đồng thời đeo khẩu trang. Quan trọng hơn cả, việc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ mang lại cho chúng ta cơ hội tốt nhất để 
làm chậm sự lây lan của virus.

Sự lan rộng liên tục của biến thể Delta khiến việc đeo khẩu trang trở nên quan trọng hơn 
bao giờ hết. Hãy chắc chắn rằng quý vị biết các sự thật xung quanh tầm quan trọng của 

việc đeo khẩu trang.


