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Văn phòng sức khỏe cộng đồng và  
           Cao ủy người tị nạn Scotland  
 
      Những thông tin về việc tiêm vắc xin           
                      phòng COVID-19  
 
* Tiêm vắc xin là con đường tốt nhất giúp bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm virus COVID-19. 
Nếu như bạn đã tiêm vắc xin thì chúng sẽ làm giảm những triệu chứng nguy hiểm mà 
có thể đe dọa đến tính mạng. 
 
* Vắc xin phòng COVID-19 đã được thông qua những quá trình thử và kiểm tra về độ 
an toàn như tất cả các loại vắc xin khác, là an toàn và hiệu quả và đã được đồng ý sử 
dụng tại vương quốc Anh. Chúng không chứa bất kỳ những sản phẩm động vật hoặc 
trứng. Chúng đã được thử nghiệm trên hàng chục ngàn người thuộc đủ mọi tầng lớp 
và sắc tộc, bao gồm người da đen, người châu Á và những cộng đồng người thiểu 
số. 
 
 * Chương trình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là miễn phí ở Scotland đối với 
tất cả mọi người. Không có quá trình kiểm tra lý lịch nhập cư để nhận vắc xin. Dịch vụ 
bảo vệ sức khoẻ quốc gia của Scotland (NHS Scotland) sẽ không chuyển những chi 
tiết của bệnh nhân cho bộ nội vụ nhằm thỏa mãn những mục đích về tố tụng nhập cư. 
 
* Bạn không cần phải liên hệ với bác sĩ của bạn hay lãnh đạo NHS để sắp xếp việc 
tiêm phòng này. Bạn sẽ được liên lạc bằng thư hoặc điện thoại khi mà theo thứ tự đã 
đến lượt của bạn để tiêm vắc xin.  
 
* Khi mà bạn đã được mời đến để tiêm vắc xin. Xin hãy là người đến sớm bởi vì chúng 
tôi đều đã được tiêm vắc xin, đối với những người đến sớm chúng tôi có thể làm hoặc 
kiểm tra lại những việc mà chúng tôi có thể bỏ xót. Nếu bạn cần một phiên dịch viên, 
chúng tôi có thể sắp xếp cho bạn bằng việc liên hệ với lãnh đạo NHS địa phương của 
bạn. 
 
* Giống như tất cả các loại vắc xin khác, bạn có thể cảm thấy xuất hiện một vài phản 
ứng phụ thông thường, nhưng tất cả những phản ứng này thường là nhẹ và sẽ không 
kéo dài quá vài ngày. Ví dụ bạn có thể cảm thấy đau tay ở chỗ mà bạn đã bị tiêm, đau 
đầu, cảm thấy ốm, mệt hoặc đau nhức. 
  
* Không có bằng chứng cho rằng vắc xin COVID-19 làm ảnh hưởng đến khả năng 
sinh sản. Bạn không cần phải tránh có thai sau khi tiêm vắc xin COVID-19. 
  
* COVID-19 vắc xin cũng không được cho là nguy hiểm với những người đang cho 
con bú. Các chuyên gia cũng đã tư vấn rằng COVID-19 vắc xin có thể được tiêm cho 
tất cả những phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ. Nếu bạn là người đang cho con bú 
hay có kế hoạch nuôi con bằng sữa mẹ. Bạn vẫn có thể tiếp tục cho con bú sau khi 
đã tiêm phòng. Tuy nhiên đã có những thiếu sót trong dữ liệu an toàn trong việc sử 
dụng COVID-19 vắc xin khi cho con bú hay những phản ứng phụ của nó trên những 
đứa trẻ còn đang bú mẹ. 
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* Mặc dù vắc xin sẽ làm giảm những nguy cơ nhiễm bệnh trầm trọng, bạn vẫn có thể 
nhiễm COVID-19 và làm nó lây lan. Sau khi đã được tiêm vắc xin, điều quan trọng 
nữa là bạn vẫn phải tiếp tục tuân thủ những lời khuyên được cập nhật hàng ngày từ 
chính phủ. 
 
* Hãy kéo tay áo của bạn lên, tiêm vắc xin và chia sẻ thông tin này với những người 
bạn, gia đình và đồng nghiệp. 
 
* Nếu bạn có những câu hỏi liên quan đến COVID-19 vắc xin hãy truy cập trang web 
nhsinform.scot/covid19vaccine hoặc gọi vào số máy trợ giúp 08000308013 thời gian 
từ 8am đến 8pm 7 ngày trong tuần, thông tin thì cũng có thể tìm thấy trên những 
format và ngôn ngữ khác nhau tại nhsinform.scot/covid19vaccineleaflets.  
 


