
Chủng ngừa COVID-19 đã và đang cứu 
sống hàng ngàn người

Vắc xin được thử nghiệm và phát triển 
nghiêm ngặt mà không ảnh hưởng đến 
tính an toàn, chất lượng và hiệu quả trước 
khi được phê duyệt để sử dụng tại Úc

Những người đã được chủng ngừa ít có 
khả năng bị bệnh nặng, phải nhập viện 
hoặc tử vong hơn vì COVID và ít có khả 
năng lây nhiễm hơn cho người khác. 

COVID-19 là căn bệnh nguy hiểm chết 
người và thậm chí nếu không chết, quý 
vị vẫn có thể trải qua một trải nghiệm 
khủng khiếp, cảm giác kinh hãi và khó 
thở. Rất nhiều người sau đó gặp phải 
những hậu quả không mấy dễ chịu 
(được gọi là COVID-19 kéo dài) kéo dài 
trong nhiều tháng

Chủng ngừa là cách để quay trở lại sự 
tự do mà quý vị mong muốn và cần có.
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CHỦNG NGỪA COVID-19 CÓ GẶP CÁC TÁC DỤNG PHỤ KHÔNG?
Quý vị có thể gặp các tác dụng phụ nhẹ sau khi chủng ngừa, nhưng hầu hết các tác dụng phụ chỉ 
kéo dài trong vài ngày.

CHỦNG NGỪA COVID-19 CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN VIỆC MANG THAI HOẶC KHẢ NĂNG 
SINH SẢN KHÔNG?
Không có bằng chứng cho thấy chủng ngừa COVID-19 gây ra bất kỳ vấn đề nào đối với việc mang thai 
hay khả năng sinh sản.

CHỦNG NGỪA COVID-19 CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DNA CỦA TÔI KHÔNG?
Vắc-xin COVID-19 không làm thay đổi DNA của quý vị.

CHỦNG NGỪA COVID-19 CÓ KHẢ NĂNG TRUYỀN BỆNH COVID-19 CHO TÔI KHÔNG?
Không có loại vắc xin COVID-19 nào được phê duyệt ở Úc chứa vi-rút sống, vì vậy chúng không 
thể truyền bệnh cho quý vị.

CHI PHÍ CHỦNG NGỪA COVID-19 LÀ BAO NHIÊU?
Chủng ngừa COVID-19 là miễn phí cho tất cả mọi người ở Úc từ 12 tuổi trở lên.

TÔI CÓ CẦN ĐĂNG KÝ THAM GIA MEDICARE KHÔNG?
Quý vị không cần phải hội đủ điều kiện hưởng Medicare thì mới được chủng ngừa COVID-19 miễn phí.

TÔI DƯỚI 50 TUỔI, VÌ VẬY TÔI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG BỊ BỆNH, ĐÚNG KHÔNG?
Sai. Khu chăm sóc tích cực trong bệnh viện có bệnh nhân ở đủ mọi lứa tuổi. Ngay cả những người 
ở độ tuổi 20 cũng bị tử vong.

TÔI CÓ CẦN CHÍCH LIỀU TĂNG CƯỜNG KHÔNG?
Hiện tại, quý vị sẽ được chích hai liều của cùng loại vắc xin COVID-19. Sau đó, các liều tăng 
cường có thể được khuyến nghị để cập nhật khả năng miễn dịch và bảo vệ quý vị khỏi các biến 
thể trong tương lai.



hãy chủng ngừa

Để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp khác, hãy đọc tại đây. https://www.health.gov.au/
initiatives-and-programs/covid-19-Vaccines/is-itrue

CÓ RẤT NHIỀU CÁCH ĐỂ CHÍCH NGỪA.
Công cụ Vaccine Clinic Finder (Tìm Phòng Chủng Ngừa) có sẵn trực tuyến tại địa chỉ https://
covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en và dễ sử dụng. Trả lời một số câu hỏi đơn 
giản (tuổi của quý vị, quý vị sống ở tiểu bang nào, v.v.) để xem các phòng chủng ngừa có sẵn cho 
quý vị. Đây là danh sách đầy đủ tất cả các phòng khám ở Úc. Thông tin chi tiết về hơn 10.000 
phòng chủng ngừa và các nhà thuốc tham gia chương trình đều có sẵn. Đây là cách tốt nhất để 
so sánh các phòng khám, kiểm tra tình trạng sẵn có và đặt lịch hẹn ở một nơi.

Hoặc quý vị có thể hỏi bằng cách gọi cho bác sĩ tại địa phương của quý vị hoặc phòng khám  
y tế địa phương.

Các dược sĩ trên khắp nước Úc, những người đã được đào tạo thích hợp hiện có thể tiêm vắc-xin 
để bảo vệ quý vị khỏi COVID-19. Trang mạng ‘Find a pharmacy (Tìm nhà thuốc)’ tại địa chỉ https://
www.findapharmacy.com.au/our-services/vaccination-services-covid-19 cho phép quý vị tìm nhà thuốc 
trong cộng đồng gần nhất có tham gia chương trình và đặt hẹn chủng ngừa COVID-19 trực tuyến.

CÁCH ĐẶT LỊCH 
CHỦNG NGỪA 
COVID-19 CỦA QUÝ VỊ

TÔI CÓ THỂ BỊ BẮT BUỘC PHẢI CHỦNG NGỪA KHÔNG?
Chủng ngừa COVID-19 là tự nguyện.

NHỮNG NƠI BẮT BUỘC CHỦNG NGỪA THÌ SAO?
Các cơ quan y tế của chính phủ đã ban hành lệnh y tế cộng đồng yêu cầu một số người lao động 
phải chủng ngừa COVID-19. Điều này chỉ áp dụng cho những người làm công việc có nguy cơ 
lây lan dịch bệnh đặc biệt cao. Ví dụ: những người làm việc trong các cơ sở cách ly hoặc nơi 
họ cần tiếp xúc gần với những người khác, hay nơi họ giao tiếp với những khách hàng dễ bị tổn 
thương, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc người cao niên hoặc người khuyết tật. Trường hợp 
được miễn trừ là những người có cơ sở y tế xác thực về lý do không nên chủng ngừa.

NẾU TÔI TỪ CHỐI CHÍCH VẮC XIN COVID-19, HẬU QUẢ SẼ NHƯ THẾ NÀO?
Trước mắt, quý vị sẽ không được phép làm tất cả những điều mà những người đã chủng ngừa 
có thể làm, nghĩa là các quyền tự do của quý vị sẽ bị hạn chế. Tệ hơn nữa, quý vị có nguy cơ 
nhiễm bệnh cao hơn mà có thể dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hoặc thậm chí có thể tử vong.

Nội dung này không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên y tế chuyên nghiệp 
và không nên xem là lời khuyên sức khỏe. Nếu có những câu hỏi liên quan đến 
sức khỏe hoặc tình trạng bệnh của quý vị, hãy tìm những lời khuyên và hướng 
dẫn từ bác sĩ của quý vị hoặc chuyên gia y tế khác có trình độ chuyên môn.

Bảo vệ bản thân, gia đình, 
bạn bè và đồng nghiệp  
của quý vị
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