
Biết Lợi Ích của Chủng Ngừa 

Tại Quận Fairfax và trên toàn quốc, chúng tôi mong chờ thuốc chủng ngừa COVID-19 cho người dân của 
chúng ta. Trong khi chúng tôi chờ đợi thêm thông tin về việc khi nào đợt thuốc chủng đầu tiên sẽ đến, 
chúng tôi sẽ có bao nhiêu liều và những ai thuộc về nhóm được chủng ngừa đầu tiên, chúng tôi biết rằng 
một khi có thuốc việc chủng ngừa có nhiều lợi ích.  

Thuốc chủng ngừa COVID-19 sẽ giúp quý vị không bị nhiễm COVID-19 

• Thuốc chủng ngừa COVID-19 an toàn và hiệu quả bảo vệ những người được chủng ngừa bằng 
cách kích thích cơ thể họ sản sinh ra các kháng thể – chất giúp quý vị chống lại virus nếu quý vị 
tiếp xúc. 

• Dựa trên thông tin ban đầu từ các thử nghiệm thuốc chủng ngừa COVID-19 và từ những gì 
chúng tôi biết về thuốc chủng cho các bệnh khác, việc chủng ngừa COVID-19 cũng có thể giúp 
quý vị không bị ốm nặng ngay cả khi quý vị nhiễm COVID-19. 

• Thuốc chủng ngừa COVID-19 đang được đánh giá cẩn thận trong các thử nghiệm lâm sàng. Cơ 
Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) sẽ xem xét cẩn thận thông tin từ các thử nghiệm 
đó và chỉ cấp phép hoặc phê duyệt nếu thuốc chủng đó an toàn và hiệu quả trong việc ngăn 
ngừa COVID-19. 

• Con người cũng có thể tạo ra các kháng thể và được bảo vệ chống lại COVID-19 sau khi họ phát 
bệnh. Nhưng các chuyên gia không biết khả năng bảo vệ này kéo dài bao lâu, và nguy cơ mắc 
bệnh nặng và tử vong vì COVID-19 vượt xa mọi lợi ích của miễn dịch tự nhiên. Chủng ngừa 
COVID-19 sẽ giúp bảo vệ quý vị mà không phải trải qua bệnh tật. 

Chủng ngừa COVID-19 cũng sẽ giúp bảo vệ những người thân yêu của quý vị và cộng đồng 

• Chủng ngừa cũng có thể bảo vệ những người xung quanh quý vị, kể cả những người có nguy cơ 
cao bị bệnh nghiêm trọng vì COVID-19. Nếu quý vị không bị nhiễm, quý vị không thể lây lan 
COVID-19 cho người khác. 

• Nếu đủ số người trong cộng đồng được chủng ngừa, điều này sẽ tạo ra “miễn dịch cộng đồng” 
nơi mà người mắc COVID-19 không phát tán lây nhiễm vì những người xung quanh họ được bảo 
vệ. Để miễn dịch cộng đồng xảy ra cho COVID-19, các nhà khoa học ước tính rằng cứ 10 người 
thì phải có từ 6 đến 7 người được bảo vệ. 

• Vì nguồn cung cấp thuốc chủng, thuốc sẽ bị hạn chế khi mới có, do đó chúng ta sẽ không đạt 
được mức bảo vệ này trong vài tháng. Vì vậy, điều quan trọng là các cá nhân vẫn tiếp tục tiến 
hành các biện pháp để giảm thiểu sự lây lan của virus – rửa tay, đeo khẩu trang, giãn cách xã hội 
và ở nhà và tránh xa những người khác nếu bị bệnh.  

Chủng ngừa COVID-19 sẽ là một công cụ quan trọng giúp ngăn chặn đại dịch 

• Đeo khẩu trang và giãn cách xã hội giúp giảm rủi ro tiếp xúc với vius hoặc lây lan cho người khác, 
nhưng những biện pháp này vẫn chưa đủ. Sự kết hợp giữa việc chủng ngừa và tuân thủ các 
khuyến nghị của CDC để bảo vệ bản thân quý vị và người khác sẽ mang lại cách phòng vệ tốt 
nhất chống lại COVID-19. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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