
Vắc-xin ngừa COVID-19 không gây ra bệnh COVID-19.
Vắc-xin ngừa COVID-19 không dẫn đến kết quả xét nghiệm COVID-19 PCR dương tính.
Nếu quý vị vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, hãy tuân thủ hướng dẫn cách ly tại: 
COVIDvaccineWA.org

COVID-19 đang lan rộng tại Washington. Vì vắc-xin sẽ chưa đạt được hiệu quả toàn diện cho đến khi đã qua 2 tuần 
sau khi quý vị tiêm liều cuối cùng, quý vị vẫn có thể mắc COVID-19 nếu quý vị đã bị phơi nhiễm trước đó, ngay cả 
nếu quý vị đã tiêm một hoặc hai liều vắc-xin. Nếu quý vị cảm thấy không khỏe sau khi tiêm vắc-xin, bảng này sẽ 
giúp quý vị tìm hiểu liệu quý vị bị phản ứng với vắc-xin hay quý vị có thể đã mắc COVID-19.  

Hướng dẫn chung dành cho người tiêm vắc-xin: Hãy ở nhà nếu quý vị bị sốt (nhiệt độ cao hơn 100.5 độ F) trong 
vòng 72 giờ kể từ khi tiêm vắc-xin. Nếu quý vị hết sốt trong vòng 48 giờ và quý vị không có các dấu hiệu/triệu 
chứng khác của COVID-19, quý vị có thể quay lại làm việc. Nếu quý vị vẫn bị sốt sau 48 giờ hoặc quý vị có các triệu 
chứng khác có thể do COVID-19, quý vị nên tiếp tục ở nhà và thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Đó là COVID-19 hay Phản Ứng với Vắc-xin? 
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Các Triệu Chứng của
COVID-19
KHÔNG xuất hiện do tiêm vắc-xin: 

Các Phản Ứng với Vắc-xin
KHÔNG liên quan đến 
bệnh COVID-19:

Nếu quý vị có các triệu chứng 
phía trên và cho rằng mình có thể 
mắc COVID-19, hãy tìm kiếm tư 
vấn y tế. Quý vị có thể cần thực 
hiện xét nghiệm COVID-19.    

Nếu một trong những triệu 
chứng này khiến quý vị không 
thể thực hiện các hoạt động 
thông thường (buộc dây giầy, 
gõ bàn phím, v.v.), hãy tìm 
kiếm tư vấn y tế.   
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Mất vị giác hoặc khứu giác    

Đau
đỏ, hoặc 
sưng tại 
vị trí tiêm 

Các Phản Ứng với Vắc-xin
TƯƠNG TỰ như các triệu chứng 
của COVID-19: 

Các phản ứng với vắc-xin sẽ hết 
trong một hoặc hai ngày. Nếu 
quý vị cảm thấy rất mệt, hãy 
cân nhắc tìm kiếm tư vấn y tế.    
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https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vietnamese

