SỰ THỰC NHANH VỀ COVID-19
DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

CHÍCH NGỪA GIÚP CHẤM DỨT COVID-19 LÂY LAN
Thuốc chủng sẽ tác động cùng với hệ miễn nhiễm của các bạn, cho nên nó sẽ sẵn
sàng chống trả với siêu vi nếu các bạn bị phơi nhiễm
Chích ngừa và tuân thủ các khuyến cáo chính thức của giới chức Y tế để bảo vệ
bản thân các bạn và người xung quanh là cuộc đánh cược tuyệt vời nhất của
chúng tôi để làm chậm sự lây nhiễm của loại siêu vi này.

THUÔC CHỦNG NGỪA COVID-19:
An toàn, hiệu quả và miễn phí.
Có thể giúp các bạn tránh bị lây nhiễm COVID-19 hoặc bị ốm nặng hay chết vì
COVID-19.
Có thể ngăn ngừa các bạn lây nhiễm COVID-19 sang người khác.
Có thể gây ra vài hiệu quả phụ, là bình thường và sẽ hết trong vài ngày  (ví dụ đau
ở chỗ mũi chích, mệt mỏi hay sốt).
Cụ thể cần chừng hai tuần lễ sau khi chích để tạo khả năng bảo vệ (miễn nhiễm)
chống lại siêu vi gây ra cúm COVID-19. Các bạn được xem là đã chích ngừa đầy
đủ hai tuần sau mũi chích thứ nhì loại thuốc chủng hai liều hoặc hai tuần sau loại
thuốc chủng một liều.
Sẽ giúp chúng ta bắt đầu các hoạt động bị hạn chế vì đại dịch.

HÃY CHÍCH NGỪA ĐỂ BẢO VỆ GIA ĐÌNH
CHÚNG TA VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU.

Hàng triệu người ở Hoa Kỳ vẫn đang chích ngừa dưới sự giám
sát an toàn cao độ nhất trong lịch sử nước Mỹ theo Trung tâm
Phòng ngừa Dịch bệnh. Để tìm hiểu thêm, hãy vào www.cdc.
gov/coronavirus/ 2019-ncov/vaccines/safety.html.

Để biết thêm thông tin hoặc tìm vắc xin
gần bạn, hãy vào covidvaccinefacts.com hoặc gọi
OC COVID-19 tại (714) 834-2000.

