
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe của quý vị

Gọi điện cho nhà cung cấp của quý vị hoặc đặt lịch hẹn 

trực tuyến

Phòng khám tiêm vắc-xin đại chúng Truy cập trang web của chúng tôi: 

vaccinelocator.doh.wa.gov/

Hoặc gọi 1-800-525-0127, sau đó nhấn phím #. 

Có sẵn dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ.Nhà thuốc

Các phòng khám cộng đồng hoặc mở 

cửa tạm thời

Tùy thuộc phòng khám. Quý vị có thể biết về phòng 

khám từ một người bạn hoặc thành viên trong cộng 

đồng. Hãy hỏi họ cách đăng ký.

Pfizer-BioNTech 2 liều, cách nhau 21 ngày

Moderna 2 liều, cách nhau 28 ngày

Johnson & Johnson 1 liều

Vắc-xin Ngừa COVID-19: Những Điều Cần Biết

Quý vị được nhận vắc-xin 
miễn phí. Quý vị sẽ không bị 
tính phí hay nhận được hóa 
đơn yêu cầu thanh toán.

Họ có thể hỏi quý vị những 
thông tin sau, nhưng quý vị 
không cần phải cung cấp 
cho họ:

• thông tin nhận dạng

• thẻ bảo hiểm

• số an sinh xã hội 

Một số loại vắc-xin là loại hai liều. 
Quý vị sẽ được bảo vệ nhiều nhất 
khoảng hai tuần sau khi đã tiêm đầy 
đủ vắc-xin. Một số người có thể cần 
tiêm một liều tăng cường.

Để biết thêm thông tin

Truy cập: COVIDVaccineWA.org hoặc DOH.WA.GOV/Coronavirus

Gọi: 1-800-525-0127, sau đó nhấn phím #. Có sẵn dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ.

Quý vị không cần phải là công dân Hoa Kỳ 

để được tiêm vắc-xin. Họ sẽ không hỏi 

đến tình trạng nhập cư của quý vị. 

Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho 

các mục đích y tế công cộng.

Tôi có thể được 
tiêm vắc-xin ở đâu?

Tôi đặt lịch hẹn 
bằng cách nào?

Tôi cần mang theo những gì khi đến 
cuộc hẹn tiêm vắc-xin của mình?

Chi phí tiêm vắc-xin 
là bao nhiêu?

Tôi có cần liều tiêm thứ hai không?
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Quý vị có khả năng mắc các tác dụng phụ. 

Chúng tôi khuyến nghị vắc-xin mRNA COVID-
19 (Pfizer-BioNTech hoặc Moderna) thay vì
vắc-xin một liều Johnson & Johnson (J&J).

Vắc-xin J&J vẫn có sẵn nếu quý vị muốn tiêm. 
Hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc sức khỏe về các lựa chọn của quý vị. 

Tiêm vắc-xin sẽ giúp quý vị an toàn tại nơi làm việc 
và giao thiệp lại với bạn bè cùng gia đình mình.

Quý vị sẽ có nhiều khả năng bị ốm nghiêm trọng, 
phải nằm viện hoặc tử vong vì COVID-19. 

Vắc-xin ngừa COVID-19 rèn luyện cơ 
thể quý vị để xây dựng khả năng 
phòng thủ trước căn bệnh giúp quý vị 
không bị ốm.

Vắc-xin ngừa COVID-19 có tác dụng gì?Các tác dụng phụ là gì?

Đối với vắc-xin hai liều tiêm, các tác dụng phụ có 
thể tồi tệ hơn sau liều tiêm thứ hai.

Gọi 911 nếu quý vị có phản ứng dị ứng. Quý vị có 
thể đăng ký V-safe để báo cáo bất kỳ tác dụng 
phụ nào: vsafe.cdc.gov. 

Có. Tất cả các vắc-xin đều đã được thử nghiệm trên 
hàng chục nghìn người. 

Chúng đã được cho thấy là an toàn cho mọi người 
thuộc nhiều chủng tộc và những người mắc các tình 
trạng bệnh lý như béo phì, tiểu đường, bệnh tim, 
bệnh gan và HIV. 

Vắc-xin có an toàn không?

Tôi có nên tiêm vắc-xin không?
Một loại vắc-xin có tốt hơn 
các loại khác không?

?

Toàn thân:

• Mệt mỏi

• Đau đầu

• Đau cơ

• Ớn lạnh

• Sốt

• Buồn ói

Trên cánh tay được tiêm:

• Đau

• Tấy đỏ

• Sưng

Department of Health (Sở Y Tế) 
thường xuyên kiểm tra các báo cáo 
về an toàn để bảo đảm không có 
quan ngại về an toàn nào.


