
Thông tin & các nguồn trợ giúp của 
liên đoàn liên quan đến vấn đề tiêm 
vắc-xin COVID-19.

TIÊM VẮC-XIN

Truy cập trang Seiu503.org/vaccine để biết thông tin mới nhất. 

Tính An Toàn và Hiệu Quả của Vắc-xin COVID-19
Chúng tôi hiểu rằng một số người có thể lo ngại về việc tiêm vắc-xin sau khi Hoa Kỳ công bố đã có vắc-xin COVID-19. 
Mặc dù những vắc-xin này đang được phát triển gấp rút sao cho có thể ra mắt nhanh nhất, nhưng chúng ta vẫn 
phải chuẩn bị sẵn mọi quy trình và thủ tục thường quy nhằm đảm bảo tính an toàn của bất kỳ vắc-xin nào được 
cho phép hoặc chấp thuận sử dụng. An toàn là mối ưu tiên hàng đầu và có nhiều lý do để tiêm vắc-xin.

Tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm COVID-19. 
Các loại vắc-xin COVID-19 đã được đánh giá cẩn thận qua các đợt thử nghiệm lâm sàng và được FDA cho phép vì 
chúng giúp giảm đáng kể khả năng nhiễm COVID-19.

Tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ là giải pháp an toàn hơn để giúp xây dựng cơ chế bảo vệ. 
Nếu từng bị nhiễm COVID-19, bạn có thể được bảo vệ phần nào khỏi nguy cơ tái nhiễm trong tương lai. Tuy nhiên, 
COVID-19 có thể để lại những biến chứng nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng và không có cách nào xác định được 
COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Và nếu bị nhiễm COVID-19, bạn có thể lây bệnh cho bạn bè, gia đình 
và mọi người xung quanh. Vắc-xin là cách an toàn để bảo vệ bản thân cũng như bạn bè và gia đình bạn.

Tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ là công cụ quan trọng giúp ngăn chặn đại dịch này. 
2020 là một năm vô cùng khó khăn và tất cả chúng ta đều muốn trở lại tình trạng bình thường. Sự kết hợp giữa 
tiêm vắc-xin và tuân thủ các đề xuất sau đây của CDC nhằm bảo vệ bản thân và người khác sẽ là biện pháp bảo 
vệ tốt nhất khỏi COVID-19, đồng thời sẽ giúp chúng ta đánh bại hoàn toàn và triệt để căn bệnh quái ác này.

GIAI ĐOẠN 1

Các nhân viên chăm sóc sức 
khỏe và cơ sở chăm sóc dài hạn.

Vắc-xin được phân phối vào 
cuối tháng 12 năm 2020. 

GIAI ĐOẠN 2

Trong Giai Đoạn 2, những đối 
tượng chưa tiêm vắc-xin ở Giai 
Đoạn 1, nhân viên thiết yếu 
và cộng đồng sẽ được tiêm 
vắc-xin. Lịch trình cho Giai 
Đoạn 2 sẽ được xác định.

GIAI ĐOẠN 3

Trong Giai Đoạn 3, những đối 
tượng chưa tiêm vắc-xin ở Giai 
Đoạn 1, nhân viên thiết yếu 
và cộng đồng sẽ được tiêm 
vắc-xin. Lịch trình cho Giai 
Đoạn 3 sẽ được xác định.

Kế Hoạch Phân Phối Vắc-xin



Câu Hỏi Thường Gặp 

Bạn có nên tiêm vắc-xin này không? 
Tất nhiên là có rồi. Liên đoàn của chúng ta hỗ trợ các nhân viên chăm sóc sức khỏe, nhân viên thiết yếu và cộng 
đồng tiêm vắc-xin để loại trừ COVID-19 và bắt đầu quy trình tái thiết sau đại dịch này. Phụ nữ đang hoặc sắp 
mang thai và những người có phản ứng dị ứng mạnh nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiêm. 

Vắc-xin này có an toàn không? 
Có. Vắc-xin là cách an toàn để bảo vệ bản thân cũng như bạn bè và gia đình bạn. Các vắc-xin COVID-19 đã trải 
qua 3 giai đoạn “thử nghiệm” trên số lượng lớn tình nguyện viên để phát hiện các tác dụng phụ. Ngoài ra, 
Oregon cũng đã phối hợp với các tiểu bang khác ở miền Tây để đánh giá tính hiệu quả và an toàn của các vắc-xin 
COVID-19. Đây là một lớp đánh giá bổ sung do chuyên gia độc lập tiến hành, sẽ giúp tạo dựng niềm tin vào loại 
vắc-xin này và tăng thêm một bước khảo sát kỹ lưỡng cho quy trình quan trọng này.

Khi nào các thành viên của SEIU 503 sẽ được tiêm vắc-xin này? 
Thông tin về việc triển khai tiêm vắc-xin theo giai đoạn có tại Seiu503.org/vaccine. Vui lòng tham khảo nguồn 
thông tin cập nhật, đáng tin cậy trên mạng vì thông tin sẽ nhanh chóng thay đổi. 

Các Nguồn Trợ Giúp Khác

• Trang web về vắc-xin của Cơ Quan Quản Lý Y Tế Oregon: bit.ly/OHAvaccine

• Các nguồn trợ giúp về Covid-19 dành cho thành viên của liên đoàn: Seiu503.org/covid 

• Các nguồn trợ giúp về COVID-19 bằng nhiều thứ tiếng: bit.ly/OHAtranslation

Liên Đoàn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ & Chăm Sóc Cộng Đồng của Oregon

Điện thoại: 1-844-503-SEIU (7348) 
Email: contact@seiu503.org
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