Ngày 19 tháng 01 năm 2021

Tiêm Vắc-xin: Những điều cần biết
Chuẩn bị

1. Tìm hiểu về vắc-xin COVID-19 hoặc hỏi người có
thể giúp quý vị tìm những thông tin này ở đâu.

2. Liên hệ với bác sĩ của quý vị nếu có bất kỳ

thắc mắc nào liên quan đến vắc-xin phòng

ngừa COVID-19.

3. Hội đồng địa phương của quận phụ trách về
khuyết tật phát triển sẽ thông báo cho quý vị
biết khi đến lượt quý vị được tiêm vắc-xin.
4. Chúng tôi cần thời gian để tiêm vắc-xin cho tất
cả mọi người và sắp xếp lịch hẹn tiêm vắc-xin
với quý vị. Quý vị có thể sẽ không được tiêm
vắc-xin COVID-19 ngay lập tức. Hãy kiên nhẫn.

5. Khi đến lượt mình, quý vị có thể lựa chọn tiêm
hoặc không tiêm vắc-xin.

6. Hoàn thành biểu mẫu Những điều Cần biết về
Tôi trước khi đến cuộc hẹn.

7. Hãy đọc hoặc nhờ ai đọc câu chuyện xã hội về
việc tiêm vắc-xin COVID-19.

8. Cơ quan y tế địa phương, bệnh viện hoặc nhà
thuốc sẽ tiêm vắc-xin cho quý vị nếu quý vị
chọn tiêm vắc-xin COVID-19.
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Lịch hẹn

1. Quý vị có thể được tiêm vắc-xin COVID-19
tại phòng khám, bệnh viện hoặc tiêm khi
trên xe của mình.

2. Vắc-xin sẽ được cung cấp cho quý vị dưới
hình thức tiêm vào cánh tay.

3. Sau khi tiêm vắc-xin, quý vị có thể cần phải ngồi
lại một lúc để đảm bảo không có bất kỳ phản
ứng xấu nào.

4. Việc gặp các tác dụng phụ sau khi tiêm vắcxin là điều bình thường. Quý vị có thể bị đau
ở cánh tay, đau đầu hoặc cảm thấy mệt mỏi.

Giai đoạn theo dõi

1. Quý vị sẽ cần tiêm mũi thứ hai để phát huy
tối đa khả năng bảo vệ của vắc-xin
COVID-19.

2. Sau khi được tiêm mũi đầu tiên, quý vị sẽ
nhận được thẻ tiêm chủng ghi rõ thời gian
quý vị quay lại để tiêm mũi thứ hai.
3. Quý vị vẫn cần phải đeo khẩu trang và thực
hành giãn cách xã hội cho đến khi ngày càng
có nhiều người hơn nữa được tiêm vắc-xin.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vắc-xin COVID-19, hãy gọi đến tổng
đài của Sở Y tế tiểu bang Ohio theo số 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) hoặc truy
cập địa chỉ coronavirus.ohio.gov
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