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Tiêm ngừa corona trong vòng 1-2-3
Thông tin ngắn từ Viện y tế công cộng về việc tiêm ngừa phòng bệnh corona Covid-19

Về việc tiêm ngừa corona
Tất cả những người được cung ứng tiêm
ngừa
Việc này miễn phí
Tiêm ngừa để phòng corona Covid-19.

Việc tiêm ngừa này xảy ra như thế nào?
Mũi tiêm ngừa sẽ tiêm vào phần trên của
cánh tay.
Một vài thuốc tiêm được tiêm hai lần cách
nhau vài tuần.
Hãy thông báo trước nếu bạn có thai, bị dị
ứng, đang sử dụng thuốc, đang bị đau ốm
hay đã bị covid-19.

Tiêm ngừa này có hiệu quả ra sao?
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Đại đa số ngăn ngừa được covid-19 trong
vòng 1-2 tuần sau khi hoàn tất tiêm ngừa.
Nên áp dụng các hướng dẫn ngăn ngừa lây
nhiễm dù đã tiêm ngừa.

Tiêm ngừa này hoạc động như thế nào?
Tiêm ngừa dạy cơ thể nhận ra và chống lại
corona vi-rút.
Các chất liệu trong mũi tiêm tan biến nhanh
chóng khỏi cơ thể.
Nhưng cơ thể ghi nhớ cách chống lại
vi-rút này.

Các tác dụng phụ
Tiêm ngừa đã được nghiên cứu thử nghiệm
trên diện rộng với nhiều ngàn người. Các
tác dụng phụ thường gặp là:
• Đau nơi vùng tiêm
• Buồn ngủ
• Đau đầu
• Đau cơ thể
• Ớn lạnh và sốt
Các tác dụng phụ này gây khó chịu, nhưng
sẽ biến mất sau vài ngày.

Các tác dụng phụ hiếm gặp khác
Hãy liên hệ với bác sĩ hay nhân viên y tế
nếu bạn gặp các tác dụng phụ mạnh, bất
thường hoặc các triệu chứng kéo dài sau
khi tiêm ngừa.

Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết về việc tiêm ngừa Corona, xin xem tại các trang mạng của
Viện y tế công cộng: https://www.fhi.no/kvp

