
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).

Tác dụng của Vắc-xin 
COVID-19

SỰ THẬT: COVID-19 đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ. 
Vắc-xin COVID-19 có thể có tác dụng phụ nhẹ, nhưng phần lớn là rất ngắn hạn và không nghiêm trọng hoặc nguy hiểm. Mặc dù 
một số người cảm thấy khó chịu tại chỗ tiêm trong một đến hai ngày, bị đau người, đau đầu hoặc sốt, đây là những dấu hiệu cho 
thấy vắc-xin đang hoạt động để kích thích hệ thống miễn dịch của quý vị. Vắc-xin không gây ra bất kỳ bệnh nghiêm trọng hoặc tử 
vong nào.

SỰ THẬT: Vắc-xin giúp bảo vệ những bà mẹ mới sinh và những bà mẹ sắp sinh không bị bệnh 
nghiêm trọng.
Trong khi đó, phụ nữ đang mang thai và vừa mới mang thai có nguy cơ tăng cao bị bệnh nặng, bao gồm cả tình trạng sinh non, do 
COVID-19 so với phụ nữ không mang thai. Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng tất cả những người đủ điều kiện, bao 
gồm phụ nữ đang mang thai và cho con bú, nên tiêm vắc-xin COVID-19. Ngoài ra, không có bằng chứng nào cho thấy các vấn đề 
về khả năng sinh sản của phụ nữ hoặc nam giới là tác dụng phụ của bất kỳ loại vắc-xin nào, kể cả vắc-xin COVID-19.

SỰ THẬT: Vắc-xin COVID-19 không thể thay đổi DNA của quý vị.
Cả hai loại vắc-xin COVID-19 mRNA và vectơ virus đều cung cấp hướng dẫn cho các tế bào của chúng ta để bắt đầu xây dựng 
cơ chế bảo vệ chống lại virus gây ra COVID-19. Sau khi các hướng dẫn đó được phiên mã, cả vắc-xin mRNA và vectơ virus đều 
sẽ phân hủy nhanh chóng trong cơ thể quý vị. mRNA sẽ không đi vào nhân tế bào, nơi lưu giữ DNA của chúng ta. Các vectơ virus 
được sử dụng trong vắc-xin COVID-19 không có khả năng sao chép và không có cơ chế để chèn DNA của nó vào DNA tế bào của 
chúng ta. Cả hai loại vắc-xin đều bị tế bào của cơ thể phân hủy và sẽ biến mất trong vài ngày.

SỰ THẬT: Các nhà phát triển vắc-xin đã không bỏ qua bất kỳ bước thử nghiệm nào trong suốt quá 
trình phát triển.
Phương pháp chủng ngừa này đã được phát triển trong gần hai thập kỷ và đã được chứng minh là an toàn hơn các phương pháp 
trước đây. Ngoài ra, vì COVID-19 rất dễ truyền nhiễm và lây lan, nên không mất nhiều thời gian để xem liệu vắc-xin có hiệu quả với 
những người tình nguyện tham gia nghiên cứu đã được tiêm vắc-xin hay không. Hơn 4.1 tỷ liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm 
trên toàn cầu, và gần 350 triệu liều đã được tiêm ở Hoa Kỳ.

SỰ THẬT: Vắc-xin không phóng thích hoặc giải phóng các thành phần của chúng vào cơ thể quý vị.
Phóng thích vắc-xin (Vaccine shedding) là thuật ngữ được sử dụng để mô tả việc giải phóng bất kỳ thành phần vắc-xin nào bên 
trong hoặc bên ngoài cơ thể. Phóng thích vắc-xin chỉ có thể xảy ra khi vắc-xin chứa một phiên bản virus đã suy yếu, tuy nhiên, 
không có vắc-xin nào đang được sử dụng ở Hoa Kỳ chứa virus sống.

Dữ liệu khoa học chứng minh rằng tác động lâu dài của nhiễm COVID-19 nghiêm trọng 
hơn nhiều so với mọi tác dụng phụ rất nhỏ do tiêm vắc-xin gây ra. Dưới đây là sự thật 

về tác dụng phụ của vắc-xin và thông tin chi tiết về tác động nghiêm trọng khi người dân 
trong cộng đồng bị nhiễm COVID-19.


