THÔNG TIN COVID-19

Hãy tiêm chủng. Nó an toàn và dễ dàng.
Đăng ký khi đến lượt bạn.
Hãy đến cuộc hẹn của bạn.
Theo dõi liều thứ hai của bạn.
Vắc-xin COVID-19 an toàn, hiệu quả và cứu sống tính
mạng. Chúng giúp ngăn ngừa bạn khỏi bị nhiễm trùng và
bảo vệ bạn không bị bệnh nặng nếu bạn bị nhiễm bệnh.
Tất cả những ai muốn có vắc-xin sẽ được chủng ngừa.
Mọi người đang được tiêm chủng theo từng giai đoạn nên
những người có nguy cơ cao nhất phải đến bệnh viện
hoặc tử vong sẽ được tiêm trước. Các mốc thời gian chính
xác phụ thuộc vào nguồn cung vắc-xin.
Đặt hẹn mũi tiêm miễn phí của bạn
Tìm hiểu xem khi nào bạn hội đủ điều kiện tiêm vắc-xin tại
alberta.ca/vaccine. Khi đến lượt, hãy đặt lịch hẹn bằng
phương pháp phù hợp với tình huống của bạn.
 Tìm một hiệu thuốc tham gia
 Đặt hẹn trực tuyến với Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế
Alberta
 Gọi Health Link 811
Nếu bạn không có thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe Alberta, bạn
phải đặt lịch hẹn qua Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta trực
tuyến hoặc bằng cách gọi 811.

Không tiêm phòng nếu bạn dưới 16 tuổi hoặc bị dị ứng
nghiêm trọng với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin. Danh
sách thành phần đầy đủ có tại alberta.ca/vaccine.
Điều gì xảy ra sau khi bạn được tiêm chủng
Vắc-xin được tiêm vào bắp tay của bạn, giống như tiêm
ngừa cúm.
Sau đó, bạn có thể gặp các tác dụng phụ nhẹ như mẩn
đỏ, sưng tấy hoặc đau tại chỗ tiêm, sốt nhẹ hoặc nhức
đầu. Đây là hệ thống miễn dịch của bạn làm việc với vắcxin để tạo ra kháng thể. Các triệu chứng sẽ biến mất sau
vài ngày.
Hầu hết các loại vắc-xin yêu cầu hai liều. Bạn sẽ được coi
là đã được chích ngừa đầy đủ sau 14 ngày kể từ liều cuối
cùng của bạn.
Các sự kiện
 Nhờ sự hợp tác trên toàn thế giới, vắc-xin COVID-19
đã được phát triển nhanh chóng mà không ảnh hưởng
đến sự an toàn. Mỗi loại vắc-xin được phê duyệt đều
đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Y Tế Canada
về an toàn, phẩm chất và hiệu quả. Trên toàn thế giới,
hàng chục triệu người đã được chủng ngừa vắc-xin.


Tiêm chủng là tự nguyện, nhưng điều quan trọng là
giữ an toàn cho những người xung quanh chúng ta.
Bằng cách chủng ngừa, bạn đang bảo vệ những
người dễ bị tổn thương và giúp cộng đồng của chúng
ta phát triển “khả năng miễn dịch cộng đồng” trên diện
rộng đối với căn bệnh truyền nhiễm này.



Hãy tiêm chủng càng sớm càng tốt, bất kể loại vắc-xin
nào được cung cấp. Vắc-xin làm cho hệ thống miễn
dịch của bạn mạnh hơn bằng cách xây dựng các
kháng thể nhằm giúp ngăn ngừa và chống lại bệnh tật.
COVID-19 là một loại virus mới nên không ai có khả
năng miễn dịch tự nhiên. Chủng ngừa sẽ an toàn và
hiệu quả hơn nhiều so với việc bị nhiễm bệnh.



Bạn không thể nhiễm COVID-19 từ vắc-xin. Nó không
chứa virus thực sự.



Bạn vẫn có thể có kết quả xét nghiệm dương tính sau
khi tiêm chủng. Vắc-xin giúp bạn đỡ bị bệnh nặng,
phải nhập viện hoặc tử vong vì COVID-19.



Tiêm chủng vắc-xin không có nghĩa là đại dịch đã kết
thúc. Tiếp tục tuân theo các biện pháp sức khỏe công
cộng ngay cả sau khi bạn đã tiêm chủng. Bạn vẫn có
thể mang virus và lây nhiễm cho những người chưa
được tiêm phòng khác.

Cần giúp đỡ?
Gọi 811 để tìm hiểu xem khi nào bạn hội đủ điều kiện và
đặt lịch hẹn. Có sẵn dịch vụ bằng 240 ngôn ngữ.
Cần đưa đón?
Gọi 211 để được giúp đỡ tìm xe đưa và đón từ chỗ hẹn
tiêm chủng của bạn.
Ai nên tiêm chủng?
Tất cả những ai có thể tiêm chủng, đều nên chích ngừa.
Mặc dù người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh nặng cao
hơn, nhưng vắc-xin cũng dành cho những người trẻ và
khỏe mạnh. Nó giúp xây dựng hệ thống miễn dịch của bạn
để chống lại bệnh tật và bảo vệ những người xung quanh
bạn.
Những người đã khỏi bệnh COVID-19 cũng nên tiêm
chủng để tăng cường khả năng miễn dịch của mình.
Ai không nên tiêm chủng?
Tham khảo ý kiến bác sĩ trước nếu bạn có thắc mắc về
vắc-xin hoặc tình trạng sức khỏe của mình.
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Hãy tiêm chủng. Nó an toàn và dễ dàng.
Translated resources are available in Af-Soomaali,
Arabic, 简体中文, 繁體中文, Español, Français,
한국어, Persian,
, Tagalog, Tiếng Việt and Urdu at
alberta.ca/CovidTranslated, or call 811.

Các dịch vụ hỗ trợ COVID-19 khác
 Nếu bạn có các triệu chứng hoặc đã biết bị nhiễm
COVID-19, bạn phải ở nhà và đi xét nghiệm. Đặt lịch
hẹn xét nghiệm cho bạn trực tuyến hoặc gọi 811.


Hỗ trợ tài chính có thể được cung cấp nếu bạn không
thể làm việc do bạn bị bệnh, buộc phải cách ly, hoặc
đang chăm sóc ai đó bị cách ly.



Có phòng khách sạn miễn phí và hỗ trợ tài chính nếu
bạn phải cách ly do COVID-19 nhưng không thể làm
như vậy tại nhà riêng của bạn. Gọi 211 để biết thêm
thông tin.



Các Nhóm Chăm Sóc COVID đang làm việc với các
thành phố Calgary và Edmonton để kết nối mọi người
với các nguồn lực, cung cấp thông tin và phân phối
khẩu trang, chất khử trùng và các nguồn tài liệu dịch
thuật.
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