
COVID-19 Vaccine

More Information About COVID-19 Vaccines: 
More information about the COVID-19 vaccines being administered on Prince Edward Island is available online at:  

PrinceEdwardIsland.ca/COVIDVaccine 
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Vắc-xin phòng ngừa covid-19  
Tìm hiểu Sự thật 

Chương trình Tiêm chủng COVID-19 của Đảo Prince Edward đang được tiến hành. 

Tất cả mọi người sống ở Đảo Hoàng tử Edward, từ 12 tuổi trở lên, đều có cơ hội được chủng ngừa 
COVID-19. 

COVID-19 là gì 
COVID-19 là một bệnh truyền nhiễm do một loại coronavirus mới gây ra và chủ yếu lây truyền từ người 
bị bệnh sang người khác khi người bị nhiễm bệnh ho, hắt hơi, hát, nói hoặc thở. Điều quan trọng cần lưu 
ý là những người bị nhiễm có thể lây lan virus ngay cả khi họ không có triệu chứng. 

Cách thức hoạt động của vaccine: 
Thuốc chủng ngừa COVID-19 giúp con người chống lại virus COVID-19 bằng cách khiến cơ thể chúng ta 
sản sinh ra chất bảo vệ, chẳng hạn như kháng thể, vì vậy cơ thể chúng ta sẽ sẵn sàng chống lại vi-rút. 

Thông tin nhanh về vaccine COVID-19: 
● Tất cả vaccine COVID-19 đã được Bộ Y tế Canada phê duyệt sau các đánh giá khoa học kỹ lưỡng. 
● Bằng chứng khoa học chỉ ra rằng vắc xin rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, nhập viện 

và tử vong do COVID-19, kể cả chống lại biến thể Delta. 
● Các báo cáo gần đây ở Canada chỉ ra rằng ít hơn 1% những người đã được tiêm chủng đầy đủ đã 

bị bệnh với COVID-19. 
● Thuốc chủng ngừa COVID-19 không thay đổi DNA của bạn. 
● Bạn không thể bị nhiễm COVID-19 từ vaccine. 
● Thuốc chủng ngừa COVID-19 không gây vô sinh. 
● Thuốc chủng ngừa COVID-19 miễn phí. 

Sau khi tiêm vaccine COVID-19 
Các tác dụng phụ thường gặp của thuốc chủng ngừa là nhẹ và tương tự như những gì bạn sẽ gặp phải 
sau khi nhận các loại vaccine khác (như vaccine cúm): 

● Đau, đỏ hoặc sưng tại chỗ tiêm ● Mệt mỏi 

● Đau đầu ● Đau cơ 

● Đau khớp ● Ớn lạnh 

● Sốt ● Buồn nôn 
 

Những loại tác dụng phụ này không nghiêm trọng đối với sức khỏe của bạn. Chúng cũng được mong đợi 
vì chúng là một dấu hiệu cho thấy vaccine đang hoạt động để tạo ra sự bảo vệ. Các triệu chứng sẽ tự 
biến mất trong vòng vài ngày. 

Khi đến lượt bạn 
Tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để chủng ngừa COVID-19 ở Đảo Prince Edward. Để 
nhận vắc xin COVID-19 của bạn: 

• Đặt lịch hẹn trực tuyến cho Phòng khám Chủng ngừa COVID-19 hoặc hiệu thuốc đối tác 
• Gọi số miễn phí 1-844-975-3303 để đặt lịch hẹn khám Phòng khám Chủng ngừa COVID-19 
• Đến Phòng khám Tiêm chủng COVID-19 

Phòng khám Vắc xin COVID-19 nằm ở Montague, Charlottetown, Summerside và O’Leary. Các hiệu thuốc 
đối tác nằm trong các cộng đồng trên Đảo Prince Edward. 
 

www.princeedwardisland.ca/GetTheVaccine 
 

Thông tin thêm về Vaccine COVID-19: 
Thông tin thêm về các loại vaccine COVID-19 đang được sử dụng trên Đảo Prince Edward có trên trang 
thông tin trực tuyến tại: www.princeedwardisland.ca/COVIDVaccine. 


