
Hỏi: Làm sao tôi biết được thuốc chủng ngừa là an toàn?

Đáp: Hệ thống an toàn cho thuốc chủng ngừa của nước Mỹ hoạt động để làm chắc chắn các thuốc 
chủng ngừa, gồm cả cho COVID-19, được an toàn. Họ thực hiện những cuộc thử nghiệm lâm sàng và 
theo dõi rất kỹ lưỡng về sự an toàn của thuốc chủng ngừa, như vậy để các nhân viên chuyên môn có 
thể giải quyết bất cứ những phản ứng bất ngờ xảy ra. Căn cứ theo bệnh xá Mayo, đã có hơn 40 ngàn 
người đã được chích ngừa trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Những nhà chuyên môn cùng đồng ý là không có thuốc chủng ngừa COVID-19 nào mà có thể gây 
nhiễm COVID-19 cho quý vị.

Từ nguồn: Những dữ kiện về thuốc chủng ngừa COVID-19 (CDC) https://bit.ly/CDCvaccineinfo  
CDC: Cơ Quan Phòng Chống Dịch Bệnh Liên Bang Hoa Kỳ

UW Liên Minh của các Nghiệp Đoàn

“Tôi rất hy vọng là với thuốc chủng ngừa này thì không những tôi có 
thể bảo vệ cho chính tôi và cũng bảo vệ cho những người khác chung 

quanh tôi. Tôi sẽ đi làm với cảm giác là mình được bảo vệ thêm một 
mực nữa ngoài việc đeo khẩu trang.” 

– Theo Nirpalinder Kaur, Chuyện Viên Hô Hấp Trị Liệu, Bệnh Viện Harborview
Nghiệp Đoàn Dịch Vụ Ý Tế SEIU 1199 NW Delegate | Đã làm hẹn để được chích ngừa.

Những câu hỏi và trả lời về thuốc chủng ngừa COVID-19

“Tôi đã lo lắng về việc chích thuốc ngừa, tại vì tôi đã nghe rất nhiều lời 
đồn đãi, như với COVID quý vị có thể tử vong vì nó. Tôi đã được biết 
rằng thuốc chủng ngừa này là an toàn và tôi sẽ chấp nhận để được 
chích sớm.”
– Dabora Pech, Phụ Tá Bệnh Viện, HMC

Nghiệp Đoàn AFSCME Hội Đồng 28/WFSE | Đã làm hẹn để được chích ngừa. 



Hỏi: Có điều gì nếu tôi cảm thấy quan tâm về việc chích ngừa COVID-19?

Đáp: Có người sẽ không thể chích ngừa vì những lý do sức khỏe. Nếu quý vị có tiền sử bị dị ứng ng-
hiêm trọng hay hệ thống miễn nhiễm không được hoàn hảo, thì quý vị nên hỏi ý kiến bác sĩ của quý vị 
trước.

Nhân công từ những cộng đồng da màu mà quá khứ đã bị kỳ thị trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 
những chữa trị bất lương tâm có thể thận trọng về thuốc chủng ngừa. Những nhà nghiên cứu biết rằng 
là họ còn rất nhiều việc để tạo nên sự tin tưởng từ người Mỹ gốc Phi Châu và người Mỹ Bản Xứ.

COVID-19 đang gây nhiễm cho người Mỹ gốc Phi Châu và người Mỹ Bản Xứ gấp 3 lần so với người Mỹ 
Trắng tại tiểu bang Washington. Chúng ta phải bảo vệ những cộng đồng da màu và thuốc chủng ngừa 
là một biện pháp quan trọng cho sự an toàn.

Nguồn: Coronavirus (COVID-19) Vaccine (Bộ Y Tế Washington) https://CovidVaccineWA.org

Hỏi: Tại sao phải có càng nhiều người có thể được chích ngừa COVID?

Đáp: Thuốc chủng ngừa COVID bảo vệ quý vị, nhưng nó cũng có thể giúp gia đình quý vị, cộng đồng 
và mọi người trên nước Mỹ.
Căn cứ theo bệnh xá Mayo, sự miễn nhiễm bầy đàn xảy ra khi có đủ dân số trở nên miễn nhiễm cho 
một dịch bệnh và nó không thể lây lan một cách dễ dàng. Nếu chúng ta chờ cho những viêm nhiễm 
dẫn đến sự miễn nhiễm bầy đàn, nhiều người sẽ phải chịu đựng và tử vong. Những bệnh viện sẽ bị áp 
lực nhiều hơn nữa. 
Sự chích ngừa có nghĩa là nhiều người có thể trở nên miễn nhiễm một cách an toàn. Một số người có 
những điều kiện về sức khỏe mà nó ngăn ngừa họ trong việc được chích ngừa, nhưng số còn lại trong 
chúng ta có thể giúp ích bằng cách chích ngừa sớm khi thuốc chủng ngừa được sẵn sàng cho chúng 
ta.
Nguồn: Sự Miễn Nhiễm Bầy Đàn và COVID-19 (Bệnh Xá Mayo) https://bit.ly/vaxprotects 

“Thuốc chủng ngừa tự nó không cứu mạng sống, nhưng sự chủng ngừa 
mới làm được việc cứu mạng sống. Tôi tin vào khoa học đứng đằng sau 

thuốc chủng ngừa COVID-19. Tôi vừa mới làm hẹn để chích ngừa cho 
tôi, quý vị cũng nên làm như vậy.” 

– Theo Terisa Schooley, Cán Sự Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng, thực hành những thử nghiệm COVID
Hội Viên Nghiệp Đoàn SEIU 925 | Đã làm hẹn để được chích ngừa 

“Dịch COVID hoàn cầu đã gây ra tử vong cho 430 ngàn người Mỹ. Tôi cảm 
thấy mang ơn những khoa học gia đã làm vịêc tích cực để phát minh ra 
vaccine an toàn và có hiệu quả như thế này và tôi khuyến khích tất cả 
mọi người tiếp nhận nó.”

– Bác Sĩ Tim Kelly, Bác Sĩ Tâm Thần Nội Trú, Đại Học Washington 
Hội Viên Nghiệp Đoàn Bác Sĩ Nội Trú và Thành Viên | Đã làm hẹn để được chích ngừa 

“Thuốc chủng ngừa sẽ giúp bảo vệ chúng ta và cộng đồng của 
mình. Chúng ta cần lan truyền những lời tốt đẹp cho cộng 
đồng của mình. Chúng ta cần nhiều người hơn để được chích 
ngừa.”
– Myo Thant, Cán Sự Chăm Sóc Bệnh Nhân, Trường Đại Học Y Khoa UW tại 
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