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CÁC CA NHIỄM 
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Ngay cả khi bạn đã được tiêm vắc xin, bạn 
và gia đình sẽ được an toàn nhất nếu bạn 
đeo khẩu trang. 

Thực hành giãn cách xã hội, tránh tụ tập 
với nhiều người, và rửa tay thường xuyên 
là những cách khác để giữ an toàn cho 
bản thân và người khác.
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HÃY BIẾT SỰ THẬT.

Để biết thêm thông tin: cdc.gov/coronavirus

Không thường gặp trường hợp bị nhiễm 
COVID-19 sau khi đã được tiêm vắc xin, 
nhưng điều này có thể xảy ra. Các nhà 
khoa học gọi đây là một “ca nhiễm đột 
phá”. 

Hầu hết những người bị 
nhiễm COVID-19 đều chưa 
được tiêm vắc xin. 

Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, gia đình 
và cộng đồng của bạn là được tiêm vắc xin 
đầy đủ. 
Nếu bạn đã được tiêm vắc 
xin đầy đủ, nhiều khả năng 
bạn sẽ không bị nhiễm 
COVID-19 và lây bệnh cho 
những người thân yêu.

Vắc xin COVID 19 có hiệu quả 
rất tốt.

Ngay cả khi có các ca nhiễm đột phá, vắc xin 
vẫn bảo vệ hầu hết tất cả những người được 
tiêm vắc xin không bị ốm nặng hoặc tử vong.

VẮC XIN BẢO VỆ 
GIÚP KHÔNG BỊ 
ỐM NẶNG.

Vắc xin đã được chứng minh là an toàn ở 
hàng trăm triệu người thuộc các chủng tộc, 
sắc tộc, và lứa tuổi khác nhau. Trong khi các 
tác dụng phụ nhẹ là bình thường, các tác 
dụng phụ nghiêm trọng do vắc xin là cực kỳ 
hiếm và hầu hết những người bị đều đỡ dần. 

VẮC XIN 
COVID-19 AN 
TOÀN. 

Bảo vệ bản thân. Bảo vệ cộng đồng. 
Hãy Tiêm Vắc xin.


