
THÔNG TIN COVID-19

Mọi người dân Alberta 
có thể tiêm chủng đều 
nên tiêm chủng. 

Tất cả các vắc-xin đều yêu cầu hai liều để bảo 
vệ đầy đủ. Bạn có thể tiêm liều thứ hai của bạn 
từ bốn tuần đến bốn tháng sau khi nhận được 
liều thứ nhất.  

alberta.ca/covid19

Ai nên tiêm chủng?
• Trẻ em bước sang tuổi 12 năm 

nay
• Người dân Alberta từ 12 tuổi trở 

lên, bao gồm cả những người đã 
hồi phục từ COVID-19

Ai không nên tiêm chủng?
• Trẻ em dưới 12 tuổi
• Người dân Alberta có dị ứng nặng 

với các thành phần vắc-xinOut 
of 
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te



alberta.ca/covid19

Biết các sự kiện về tiêm chủng

Tiêm chủng là cách tốt nhất để bảo vệ gia đình và những 
người thân yêu của bạn khỏi COVID-19. Những người 
được tiêm chủng là những người đã được bảo vệ. Càng 
nhiều người trong chúng ta được tiêm chủng thì tất cả 
chúng ta càng sớm có thể dành thời gian với những người 
chúng ta quan tâm.  

Đặt lịch hẹn của bạn:
• Đến alberta.ca/vaccine
• Gọi 811 hoặc nói chuyện với dược sĩ của bạn
• Cần chuyên chở? Gọi 211 

Về vắc-xin

Vắc-xin làm cho hệ miễn dịch của chúng ta mạnh mẽ hơn 
bằng cách xây dựng các kháng thể nhằm giúp ngăn ngừa 
và chống lại bệnh tật. Vì COVID-19 là một loại virus mới, 
không ai có miễn dịch hiện hữu. Tiêm chủng an toàn hơn 
và hiệu quả hơn nhiều so với bị lây nhiễm.    

Tất cả các loại vắc-xin đã được phê duyệt đều an toàn, 
hiệu quả và ngăn ngừa bệnh tật nghiêm trọng.  

Tất cả ba loại vắc-xin (Moderna, AstraZeneca và Pfizer) 
đều giúp cơ thể chúng ta học cách bảo vệ chúng ta chống 
lại sự nhiễm trùng trong tương lai từ loại virus đã gây ra 
COVID-19, nhưng sử dụng một cơ chế khác để thu hút sự 
chú ý của hệ miễn dịch:

• Moderna và Pfizer sử dụng công nghệ mRNA để dạy 
cho các tế bào cách tạo ra một loại protein để kích 
hoạt một phản ứng miễn dịch và tạo ra các kháng thể 
chống lại virus COVID-19. Nó không thay đổi ADN của 
bạn. 

• AstraZeneca sử dụng một loại vắc-xin vectơ virus, 
một loại virus adeno cảm lạnh thông thường vô hại, 
để dạy hệ miễn dịch cách nhận biết và chống lại virus 
thực sự. 

• Không loại nào trong số những vắc-xin này chứa toàn 
bộ loại virus gây ra COVID-19.

Nếu bạn có thắc mắc về vắc-xin và sức khỏe của 
mình, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

Các sự kiện 

Tất cả các loại vắc-xin được phê duyệt đều được  
nghiên cứu cho đến khi được chứng minh là an toàn. 
Nhờ sự hợp tác trên toàn thế giới, vắc-xin COVID-19 đã 
được phát triển nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến 
sự an toàn, được xây dựng trong nhiều thập kỷ nghiên 
cứu về các công nghệ vắc-xin này. Mỗi loại vắc-xin được 
phê duyệt đều đã đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt 
của Y Tế Canada về độ an toàn, phẩm chất và hiệu quả. 

Ngay cả người trẻ tuổi và khỏe mạnh cũng nên tiêm 
chủng.   
Bất kỳ ai cũng có thể bị bệnh nặng do COVID-19 và kết 
thúc trong bệnh viện, hoặc tệ hơn. Hàng nghìn người 
dân Alberta đã chết, bao gồm cả nhiều người trẻ tuổi, 
trước đây khỏe mạnh. Ngoài ra, khi những người trẻ tuổi 
và khỏe mạnh được tiêm chủng, điều đó giúp mọi người 
trong cộng đồng an toàn hơn. Hãy nhớ rằng, tất cả chúng 
ta được tiêm chủng càng sớm, thì chúng ta càng có thể 
sớm trở lại với cuộc sống bình thường của mình.   

Nếu bạn đã bị covid-19, bạn vẫn nên tiêm chủng. 
Bằng chứng ban đầu cho thấy khả năng miễn dịch sau 
khi nhiễm COVID-19 có thể không kéo dài lâu, và không 
mạnh bằng khả năng bảo vệ của vắc-xin, vì vậy bạn nên 
tiêm chủng ngay cả khi bạn đã nhiễm virus.   

Loại vắc-xin tốt nhất cho bạn là loại đang có sẵn. 
Tất cả các loại vắc-xin đã được phê duyệt đều ngăn ngừa 
bệnh tật nghiêm trọng và tử vong. Nếu tất cả chúng ta 
đều tiêm chủng một cách sớm nhất có thể, chẳng bao lâu 
nữa chúng ta sẽ trở lại làm những việc mà chúng ta yêu 
thích.   

Cần thời gian để xây dựng miễn dịch.
Cơ thể bạn cần thời gian để xây dựng khả năng phòng 
thủ của mình – ít nhất là hai tuần. Trong thời gian đó, 
có thể bị nhiễm COVID-19. Ngay cả sau khi tiêm chủng, 
bạn cần tiếp tục tuân theo các hướng dẫn sức khỏe công 
cộng đã đưa ra để ngăn ngừa sự lây lan. 

Têm chủng không ảnh hưởng đến phiếu lương của 
bạn
Theo Bộ Luật Tiêu Chuẩn Việc Làm, nhân viên được 
quyền lấy tối đa ba giờ có lương cho mỗi cuộc hẹn tiêm 
chủng COVID-19.  
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