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Tôi đã từng nhiễm COVID-19. Tôi có cần tiêm vaccine không?
Có. Khả năng miễn dịch từ lần nhiễm trước có thể không tồn tại lâu. Có
thể tái nhiễm COVID-19. Tiêm hai mũi vaccine để được bảo vệ tốt hơn.

Vaccine nào tốt hơn?
Tất cả vaccine COVID-19 được Bộ Y tế Canada phê duyệt đều ngăn
ngừa bệnh trầm trọng do COVID-19.

Các vaccine mRNA có thể thay thế nhau không?
Hai loại vaccine mRNA (Moderna và Pfizer) sử dụng công nghệ tương tự
và các loại vaccine này đều an toàn khi dùng thay cho nhau. Điều quan
trọng là phải tiêm hai mũi để được bảo vệ tốt hơn và lâu hơn.

Chích ngừa có an toàn không nếu tôi có một bệnh trạng tự
miễn dịch và / hoặc các vấn đề sức khỏe khác?
Có. Hàng triệu mũi vaccine COVID-19 đã được tiêm cho những người
có nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau, chẳng hạn như bệnh tim, hen
suyễn, tiểu đường, viêm khớp, ung thư và cấy ghép nội tạng. Chích
ngừa bảo vệ khỏi bệnh trầm trọng do COVID-19. Nói chuyện với người
chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có thắc mắc.

Vaccine có an toàn cho những người bị dị ứng không?
Vaccine COVID-19 không chứa trứng, gelatin, chất bảo quản hoặc
kháng sinh. Người chăm sóc sức khỏe sẽ cùng quý vị xem xét các thành
phần vaccine để đảm bảo nó an toàn cho quý vị. Sau khi chích ngừa,
quý vị sẽ được theo dõi bất kỳ phản ứng nào trong ít nhất 15 phút. Bất
kỳ phản ứng nào cũng có thể được điều trị ngay lập tức.
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Có tác dụng phụ của vaccine không?
Một số người có thể bị các tác dụng phụ nhẹ như nhức đầu, sốt, ớn
lạnh hoặc đau tại chỗ tiêm. Các tác dụng phụ thường gặp hơn sau mũi
thứ nhì. Các phản ứng có thể kéo dài từ 1 đến 3 ngày. Quý vị có thể
dùng thuốc không cần bác sĩ kê toa sau khi chích ngừa để giảm các
triệu chứng.

Nếu tôi dùng ma túy hoặc rượu, chích ngừa có an toàn không?
Có. Chích ngừa an toàn nếu quý vị dùng ma túy hoặc rượu.

Sau khi tiêm hai mũi, tôi có thể trở lại các sinh hoạt "bình
thường" hay không?
Người ta được coi là đã chích ngừa đầy đủ sau 2 tuần kể từ khi tiêm mũi
thứ nhì của vaccine COVID-19. Cho đến khi có thêm nhiều người được
chích ngừa đầy đủ, hãy tiếp tục giữ khoảng cách ít nhất 2 mét với người
khác, đeo khẩu trang khi ở những nơi công cộng trong nhà hoặc ngoài
trời khi quý vị không thể giữ khoảng cách và rửa tay.

Chích ngừa có những lợi ích gì?
Khi nhiều người chích ngừa hơn, số ca nhiễm COVID-19 giảm xuống, do
đó, một số biện pháp y tế công cộng có thể được dỡ bỏ và các cơ sở
kinh doanh có thể mở lại. Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta có thể
quay trở lại với thêm nhiều hoạt động mà chúng ta yêu thích, bao gồm:
o An tâm đi thăm người thân hoặc bạn bè dễ bị tổn hại
o Du lịch, lữ hành
o Tham dự các sự kiện nghệ thuật, giải trí hoặc thể thao
Chích ngừa cũng giảm tải cho hệ thống y tế của chúng tôi để các cuộc
phẫu thuật và các phương pháp điều trị khác có thể khôi phục.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập toronto.ca/COVID19 hoặc gọi Sở Y tế Toronto ở
số 416-338-7600.

