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Lầm tưởng: "Tôi không cần thuốc ngừa
vì tôi khỏe mạnh."

Lầm tưởng: “Tiêm ngừa sẽ khiến tôi bị
nhiễm COVID-19.”

Lầm tưởng: “Chính phủ đang sử dụng thuốc
ngừa để theo dõi mọi người”.

Lầm tưởng: "Tôi đã bị nhiễm COVID-19 rồi
nên tiêm ngừa sẽ không có lợi gì cho tôi."

Lầm tưởng: "Sau khi tiêm ngừa, tôi có
thể ngừng mang khẩu trang và ngừng
giữ khoảng cách với mọi người."

Lầm tưởng: “Thuốc ngừa là để thí
nghiệm. Chúng ta không thể tin tưởng
thuốc này vì đã được bào chế quá nhanh.
Điều đó không an toàn”.

Lầm tưởng: "Thuốc ngừa sẽ làm cho tôi
bị bệnh."

Sự thật: ·Tiêm ngừa cũng giúp ngăn ngừa
lây lan siêu vi khuẩn cho người khác. Khi
được cho về nhà, tiêm ngừa cũng giúp quý
vị không lây nhiễm cho gia đình và bạn bè.
Chủng ngừa rất quan trọng để ngăn chặn
COVID-19 lây lan và để chúng ta lại được
sống trong một cộng đồng lành mạnh.

Sự thật: Các triệu chứng nhẹ này sau khi tiêm
ngừa không phải giống như khi bị bệnh vì
COVID-19. Thuốc ngừa sẽ không đưa siêu vi
khuẩn vào cơ thể của quý vị. Đây là điều hoàn
toàn không đúng. Tiêm ngừa giúp bảo vệ quý
vị không bị COVID-19 làm cho bệnh nặng.

Sự thật: Có thể là quý vị đã nhìn thấy các
thông tin sai lạc qua mạng xã hội. Thuốc
ngừa không có bộ phận cực nhỏ
“microchips”, hoặc một loại thiết bị gì để theo
dõi do chính phủ hoặc tổ chức nào cài đặt.
Quý vị có hay tin tất cả những gì nghe thấy
không? Thuốc ngừa COVID-19 là để ngăn
ngừa có thêm người nhiễm bệnh, phải vào
nhà thương và qua đời.  

Sự thật: Các chuyên gia nói rằng ngay cả khi
đã nhiễm COVID-19, quý vị vẫn nên tiêm
ngừa để được bảo vệ nhiều hơn.

Sự thật: Sau khi đã được tiêm ngừa COVID-
19 đầy đủ, quý vị vẫn nên thận trọng như
mang khăn che mặt và giữ khoảng cách với
người khác.

Sự thật: Có nhiều loại thuốc ngừa có thể
bảo vệ giúp chúng ta đối phó với siêu vi
khuẩn. Tất cả các loại thuốc này đều an
toàn và hiệu quả. Không có một giai đoạn
nào trong tiến trình thử nghiệm để bào
chế thuốc ngừa đã bị bỏ qua. Thuốc ngừa
được sử dụng trong cơ sở này cũng giống
như các loại thuốc dùng cho công chúng.
Đây không phải là một thí nghiệm. Thuốc
ngừa không phải là để thí nghiệm và
không được tiêm cho công chúng trong
mục đích nghiên cứu.

Sự thật: ·Quý vị có thể bị một vài phản
ứng phụ khi tiêm ngừa COVID-19. Các
phản ứng phụ thông thường gồm có
cánh tay nơi tiêm thuốc bị đau nhức chút
ít. Một số ít người bị ớn lạnh, mệt mỏi,
hoặc nhức đầu, sẽ qua khỏi trong một hai
ngày. Điều này rất bình thường. Đó là dấu
hiệu cơ thể đang tạo kháng thể chống lại
siêu vi khuẩn. 
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Nếu được cho tiêm ngừa thì nên chấp thuận ngay. Tiêm ngừa là cách
tốt nhất để bảo vệ chính quý vị, gia đình và người chung quanh.


