
 
 

Thông tin ve�  Va� c-xin COVID-19  
Tiêm chủng là một trong những cách hữu hiệu nhất để bảo vệ chúng ta khỏi COVID-19. Các vắc-xin là những biện pháp 
can thiệp cứu mạng sống đã được phát triển để phòng ngừa các bệnh như sởi, thủy đậu nhỏ và bại liệt mà đã từng giết 
chết hàng trăm ngàn hoặc hàng triệu người trên khắp thế giới.  Nhờ có vắc-xin mà chúng ta không thấy các bệnh đó ngày 
hôm nay. 

Sự Phát trie�n của Va� c-xin 
Các vắc-xin được phát triển nhanh hơn thường lệ bởi do: 

• Sự hợp tác toàn cầu chưa từng có khi các nhà khoa học hàng đầu thế giới tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất 
• Nguồn lực gần như không giới hạn (tiền bạc, kiến thức, nhân lực, kỹ thuật) đã được phân bổ để phát triển vắc-

xin  
• Các thử nghiệm lớn hơn 10 lần so với các thử nghiệm vắc-xin khác trong quá khứ và bao gồm đa loại người tham 

gia thử nghiệm tình nguyện là người lớn trong một nhóm to lớn.  

Quy trình cấp phép thuốc độc lập của Canada được toàn thế giới biết là có tiêu chuẩn cao và quy trình xem xét nghiêm 
ngặt. Các quyết định dựa trên bằng chứng khoa học và y học. Vắc-xin được phép sử dụng ở Canada thì an toàn, hiệu quả 
và phẩm chất cao.  

Vắc-xin được phê duyệt cho sử dụng ở Canada 
Vắc-xin mRNA  

• vắc-xin mRNA là loại vắc xin mới không chứa vi-rút hoặc vi khuẩn. 
• Những loại vắc-xin này dạy các tế bào của chúng ta cách tạo ra một loại chất đạm để kích động sự đáp lại miễn 

dịch mà không sử dụng vi-rút sống gây ra COVID-19. Sau khi được kích động, cơ thể chúng ta sẽ tạo ra kháng 
thể. Những kháng thể này giúp chúng ta chống lại sự lây nhiễm nếu con vi-rút thực xâm nhập vào cơ thể chúng 
ta trong tương lai. 

Vắc-xin dựa trên sinh vật thuộc vi-rút 

• Những loại vắc-xin này sử dụng một loại vi-rút vô hại làm hệ thống phân phối. Vi-rút của sinh vật được sử dụng 
không phải là vi-rút gây ra COVID-19. Sau khi được tiêm vào cơ thể, vi-rút có trong vắc-xin sẽ tạo ra chất đạm 
đột biến SARS-CoV-2. Chất đạm này không làm cho bạn bệnh. Nó làm công việc của nó rồi biến mất. 

• Người ta đã sử dụng những loại vi-rút này trong nhiều thập kỷ qua để đưa chỉ thị đến chất đạm. 



 
 

Hiện tại, có 4 loại vắc-xin được phê duyệt cho sử dụng ở Canada. Chúng là: Moderna (mRNA-1273), Pfizer-BioNTech 
(Tozinameran or BNT162b2), AstraZeneca (ChAdOx1-S), Janssen (Ad26.COV2.S) 

Phản ứng phụ 
Các phản ứng phụ thông thường là nhẹ đến trung bình và xảy ra trong vòng 3 ngày đầu sau khi tiêm chủng, kéo dài 
khoảng 1-2 ngày. Chúng bao gồm: 

• đau tại chỗ tiêm/chích 
• nhức đầu 
• mệt mỏi 
• đau bắp thịt và khớp xương 
• ớn lạnh và sốt 

Cho dù bạn gặp các phản ứng phụ nhẹ, điều quan trọng là phải tiêm/chích liều thứ hai. Bạn có thể có các phản ứng phụ 
tương tự với cả liều thứ hai của bạn. 

Tổng cộng 1.778.405 liều vắc-xin đã được sử dụng ở Canada tính đến ngày 26 tháng 2 năm 2021. Có 1.591 người báo 
cáo các phản ứng phụ.  Đó là khoảng chừng 9 người trong số 10.000 người được tiêm chủng đã báo cáo một hoặc 
nhiều hơn sự kiện có hại. 

Các phản ứng phụ nghiêm trọng rất hiếm, nhưng có xảy ra. Trong số 1.591 bản báo cáo, 194 được coi là nghiêm trọng 
(0.011% số liều lượng đã được tiêm/chích) 

Nói chuyện với bác sĩ gia đình của bạn nếu bạn có câu hỏi / thắc mắc về thuốc chủng ngừa, đặc biệt là nếu bạn có bất 
kỳ tình trạng nào như sau đây: 

• Phản ứng dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ loại vắc-xin hoặc thuốc tiêm nào khác 
• Phản ứng dị ứng nghiêm trọng với bất cứ gì khác 
• Quá khứ từng bị ngất xỉu 
• Bị vấn đề chảy máu, dễ bị bầm tím hoặc chất làm loãng máu 
• Đang cho con bú 
• Mang thai 
• Tự động miễn dịch / Suy giảm miễn dịch 

Khởi công Tiêm chủng vùng Wellington-Dufferin-Guelph 
Sở Y tế Công cộng đã bắt tay với nhiều đối tác trong vùng để giúp tổ chức và khởi công tiêm chủng. Kế hoạch là đến 
tháng 8 năm 2021 sẽ tiêm chủng cho 75% số người tuổi ít nhất là 16. Khi các lô hàng vắc-xin gia tăng, chương trình sẽ 
được thiết lập để cung cấp ít nhất 10.000 liều mỗi ngày.  

Trước tiên sẽ tiêm chủng cho các nhóm có nguy cơ cao. Nếu bạn thuộc nhóm có nguy cơ cao, bạn sẽ được liên lạc trực 
tiếp.  

Khi các cuộc hẹn công khai có thể được đặt lịch, việc truyền thông rộng rãi đến cộng đồng sẽ diễn ra.  

Sở Y tế Công cộng Wellington-Dufferin-Guelph đã đăng thông tin chi tiết về chương trình Tiêm chủng COVID-19 trong 
khu vực của chúng ta trên trang web của họ. Ghi danh trước chỉ dành cho các nhóm ưu tiên đủ điều kiện. Bạn cũng có 
thể xem những người đủ điều kiện hiện giờ là ai trên trang web. 



 
 
Điều quan trọng là phải tiếp tục các biện pháp y tế công cộng là giữ khoản cách và đeo khẩu trang ngay cả sau khi tiêm 
chủng, cho đến khi các chuyên gia khoa học nói rằng an toàn cho việc dừng lại. 

Trợ giúp Ghi danh cho Cuộc Hẹn Tiêm chủng  

1. Gọi Đường dây Trợ giúp Ghi danh và Đặt lịch hẹn Tiêm chủng mới 

1-844-780-0202  
Mở cửa thứ Hai - thứ Sáu, 9 giờ sáng - 4 giờ chiều. Tin nhắn sẽ được trả lời trong vòng 1-3 ngày làm việc. 

2. Gọi cho cố vấn định cư của bạn tại Dịch vụ Di dân: 519-836-2222 
3. Liên lạc với thư viện địa phương Wellington County 
4. Gọi bất cứ chi nhánh thư viện Guelph nào để nhờ hỗ trợ. 
5. Nhờ một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè hỗ trợ. 

Các nguồn Thông tin Trực tuyến Đáng tin cậy về Vắc-xin COVID-19 
Nhấp vào những tổ chức bên dưới: 

Y tế Công cộng Wellington-Dufferin-Guelph  

Chính phủ Canada 

Tỉnh bang Ontario 

Tổ chức Y tế Thế giới  

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) 

 

Thông tin trình bày trong tài liệu này được lấy từ các nguồn sau đây:  

Chính phủ Canada  
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html 

Y tế Công cộng Wellington-Dufferin-Guelph   
https://www.wdgpublichealth.ca/your-health/covid-19-information-workplaces-and-living-spaces/covid-19-information-public/covid-19-1 

19 to Zero: United Against COVID-19 

 

 

 

 

 

https://www.wellington.ca/en/discover/covid-19-libraryinformation.aspx
https://www.guelphpl.ca/en/services/services.aspx
https://www.wdgpublichealth.ca/your-health/covid-19-information-workplaces-and-living-spaces/covid-19-information-public/covid-19-1
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html
https://www.wdgpublichealth.ca/your-health/covid-19-information-workplaces-and-living-spaces/covid-19-information-public/covid-19-1
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