Tôi đã được chủng ngừa đầy đủ, bây giờ làm gì nữa đây?
Tiêm phòng đầy đủ có nghĩa là cơ thể bạn đã được bảo vệ sau khi tiêm chủng, có thể mất đến 14 ngày hoặc
hơn sau liều vắc xin COVID-19 cuối cùng của bạn. Xem bên dưới để biết một số câu hỏi phổ biến được trả lời
sau khi tiêm chủng COVID-19.
Tôi có cần đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần với những người khác nếu tôi đã tiêm tất cả
các liều vắc xin cụ thể của mình không?
Có. Mặc dù vắc-xin COVID-19 hiện có đã được chứng minh là rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19
nghiêm trọng và/hoặc có triệu chứng, nhưng hiện vẫn có thông tin hạn chế về vắc-xin có thể làm giảm sự lây
truyền tới mức nào hoặc thời gian bảo vệ kéo dài bao lâu. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu về các biến thể của vi
rút. Mọi người nên tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ mà chúng tôi có để giúp làm chậm sự lây lan vì vắc-xin
COVID -19 vẫn đang được triển khai.

Sự bảo vệ khỏi vắc-xin COVID-19 kéo dài bao lâu?
Cần có thời gian để cơ thể bạn xây dựng sự bảo vệ sau khi tiêm chủng. Phải mất đến 14 ngày sau liều cuối
cùng của bạn để bạn được bảo vệ hoàn toàn. Dựa trên dữ liệu hiện có, vắc-xin COVID-19 cung cấp sự bảo vệ
mạnh mẽ trong ít nhất ba tháng, bao gồm chống lại bệnh nặng nếu bạn bị ốm. Nghiên cứu theo thời gian sẽ
xác nhận thời gian bảo vệ kéo dài bao lâu và có thể cần thêm liều bổ sung trong tương lai để tăng cường khả
năng bảo vệ.

Những hoạt động nào an toàn hơn để làm sau khi tôi được chủng ngừa?
Những hành động an toàn nhất cho bạn ngay bây giờ là những hành động được phép theo hướng dẫn y tế
công cộng củaTiểu bang và địa phương. Mặc dù nguy cơ phát triển COVID-19 của bạn giảm xuống, nhưng
những người xung quanh bạn có thể chưa được tiêm phòng và vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, người ta
vẫn đang tìm hiểu nhiều hơn về các biến thể của vi rút và cách thức hoạt động của vắc xin chống lại chúng
hiệu quả đến mức nào. Mục tiêu là ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 cho mọi người và trở thành an toàn
đối với COVID.

Bạn bè và gia đình tôi đều được tiêm phòng đầy đủ. Chúng tôi vẫn tuân theo hướng dẫn của
COVID-19 chứ?
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), những người đã được tiêm chủng đầy đủ có thể
đến thăm những người đã được tiêm chủng đầy đủ khác trong nhà và thăm những người chưa được tiêm
chủng từ một hộ gia đình có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng mà không cần đeo khẩu trang hoặc
giữ khoảng cách. Bạn cũng có thể hạn chế cách ly và kiểm tra sau một cuộc tiếp xúc đã biết nếu không có
triệu chứng.

Chúng ta có thể mong đợi điều gì nếu chúng ta tiếp tục được An Toàn khỏi COVID (COVIDSafe)
sau khi tiêm chủng?
Khi chúng ta tiếp tục được an toàn về COVID, chúng ta sẽ thấy có sự sụt giảm các trường hợp COVID-19,
ICU, nhập viện, bùng phát và tử vong. Nếu sự sụt giảm này tiếp tục giảm theo đúng hướng, nhiều doanh
nghiệp và địa điểm có thể mở cửa trở lại, nhiều gia đình có thể gặp gỡ trực tiếp và nhiều cá nhân hơn có thể
đi du lịch mà không bị căng thẳng và giới hạn của đại dịch toàn cầu. Mọi thứ có thể không trở lại bình thường
như trước COVID-19, nhưng sự xuất hiện của vắc-xin COVID-19 là cách tốt nhất để tiến lên phía trước.

Bạn đã sẵn sàng quay lại với những người và hoạt động mà bạn yêu thích chưa?
Hãy hành động và khuyến khích những người khác đi tiêm phòng ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về vắc xin COVID-19, vui lòng truy cập:
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