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Những lầm tưởng và sự thật về vắc-xin COVID-19 
 

 
Tiêm vắc-xin COVID-19 giúp tôi ngăn ngừa khả năng mắc bệnh COVID-19 không? 
 
Có. Cơ chế của tiêm chủng COVID-19 là huấn luyện cho hệ miễn dịch của quý vị có khả năng phát hiện và 
chống lại vi-rút gây bệnh COVID-19, điều này bảo vệ để quý vị không bị nhiễm bệnh COVID-19. Phòng 
bệnh là rất quan trọng vì tuy nhiều người nhiễm COVID-19 chỉ bị ốm nhẹ nhưng cũng có những người bị 
bệnh nghiêm trọng, có những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe hoặc thậm chí là tử vong. 
 

Vắc-xin COVID-19 có thể làm tôi mắc bệnh COVID-19 không? 
 
Không. Không có vắc-xin COVID-19 nào được cấp phép và khuyên dùng hay vắc-xin COVID-19 đang được 
phát triển tại Hoa Kỳ nào chứa vi-rút còn sống gây bệnh COVID-19. Điều này có nghĩa là vắc-xin COVID-19 
không thể khiến quý vị nhiễm bệnh COVID-19. 
 

Sau khi tiêm vắc-xin COVID-19, tôi có dương tính với COVID-19 khi xét nghiệm vi-rút không? 
 
Không. Cả các loại vắc-xin được cấp phép và khuyên dùng gần đây lẫn các loại vắc-xin COVID-19 khác hiện 
đang được thử nghiệm lâm sàng tại Hoa Kỳ đều không thể khiến quý vị có kết quả dương tính khi thực 
hiện xét nghiệm vi-rút được dùng để kiểm tra xem quý vị hiện tại có bị nhiễm bệnh hay không. 
 

Nếu tôi đã nhiễm COVID-19 và khỏi bệnh, tôi có cần tiêm vắc-xin COVID-19 nữa không? 
 
Có. Có, quý vị nên tiêm chủng bất kể quý vị đã bị nhiễm COVID-19 hay chưa. Dù quý vị đã khỏi bệnh 
COVID-19, có khả năng, mặc dù hiếm xảy ra, rằng quý vị có thể bị nhiễm lại vi-rút gây bệnh COVID-19. Đó 
là vì các chuyên gia hiện vẫn chưa biết thời gian quý vị sẽ được bảo vệ không bị nhiễm bệnh lại sau khi 
khỏi bệnh COVID-19 là bao lâu. Dựa vào những gì chúng tôi biết về các loại vắc-xin dành cho các loại bệnh 
khác và dữ liệu sớm từ các thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia tin rằng việc tiêm vắc-xin COVID-19 cũng 
có thể giúp quý vị không bị bệnh nặng dù bị nhiễm bệnh COVID-19. Cũng giống như các loại vắc-xin khác, 
vắc-xin COVID-19 hoạt động thông qua huấn luyện cơ thể chúng ta phát triển các kháng thể để chiến đấu 
với loại vi-rút gây bệnh COVID-19, nhằm phòng bệnh sau này. 
 

Vắc-xin COVID-19 có làm thay đổi ADN của tôi không?  
 
Không. Vắc-xin COVID-19 mRNA không thay đổi hay tương tác với ADN của quý vị bằng bất cứ hình thức 
nào. 
 

Tôi muốn có con sau này, vậy sử dụng vắc-xin COVID-19 có an toàn không? 
 
Có. Những người muốn mang thai sau này có thể sử dụng vắc-xin COVID-19. Dựa trên 
kiến thức hiện tại, các chuyên gia tin rằng vắc-xin COVID-19 gần như không có khả năng 
gây rủi ro cho người muốn mang thai trong ngắn hay dài hạn. 
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