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COVID-19 là bệnh do virus 
gây ra và khiến nhiều 

người bị bệnh rất nặng. 
Một số người đã tử vong. 

Và hiện nay đã có vắc-
xin. Vắc-xin được dùng 
dưới hình thức tiêm. 

 
Tiêm vắc-xin là việc đưa 

thuốc vào cơ thể để 
bảo vệ tôi khỏi bị 
nhiễm COVID-19. 

Khi đến lượt, tôi sẽ 
được tiêm vắc-xin 

COVID-19 để được an 
toàn và khỏe mạnh. 

Tôi sẽ đến phòng khám 
của bác sĩ hoặc hiệu 
thuốc để được tiêm  

vắc-xin. 

Tôi sẽ cung cấp thông 
tin khi đến nơi và ngồi 

chờ điều dưỡng gọi tên 
mình. 

Tôi sẽ kéo tay áo lên. 
Điều dưỡng sẽ thoa một 
miếng bông mát lạnh lên 

cánh tay tôi. Mùi của 
miếng bông có thể thú vị. 

Sau đó, điều dưỡng sẽ 
tiêm một liều vắc-xin cho 
tôi. Chúng ta sẽ có cảm 
giác như bị kim châm 
hoặc chích. Tôi sẽ vẫn 

ngồi yên. 

Người điều dưỡng sẽ 
đắp một miếng gạc 

lên tay tôi. 
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Tôi có thể cần phải ngồi 
đợi để chắc chắn rằng 
mình an toàn và khỏe 

mạnh để về nhà. 

Sau khi điều dưỡng thông 
báo rằng mọi thứ OK, thì 
tôi đã hoàn thành tiêm 

vắc-xin hôm nay. Bây giờ 
tôi có thể về nhà. 

Tôi cần tiêm 2 mũi  
vắc-xin COVID-19 để  
bảo vệ cơ thể khỏe 

mạnh. 

Tôi sẽ quay lại sau 3-4 
tuần nữa để tiêm mũi 

thứ hai. 

Khi quay trở lại, tôi sẽ 
trải qua các bước như 
vậy để được tiêm mũi 

thứ hai. 

Sau khi tiêm, tay của tôi 
có thể bị đau. Tôi có thể 
bị đau đầu hoặc có cảm 

giác mệt mỏi. 

Tôi sẽ cảm thấy khỏe 
hơn trong vài ngày tới. 

Tôi sẽ vẫn tiếp tục đeo 
khẩu trang trong một 

thời gian nữa. 

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ 
của mình để giữ cho bản 

thân an toàn và những người 
xung quanh khỏe mạnh! 
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