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Tại sao nên chủng ngừa COVID-19?

Vietnamese | Tiếng Việt

Chủng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi bị nhiễm và lây lan bệnh COVID-19.
Nó an toàn và hiệu quả và sẽ giúp ngăn ngừa các đợt bùng phát trong tương lai.

Sử dụng ma túy và chủng ngừa
Nếu quý vị sử dụng hoặc đã từng sử dụng ma túy, thì việc chủng ngừa để bảo vệ chống lại COVID-19 là
một lựa chọn tốt. Nếu quý vị mắc các bệnh lý tiềm ẩn bao gồm bệnh phổi mãn tính, bệnh gan mãn tính
hoặc các bệnh tim nghiêm trọng, quý vị có nhiều khả năng bị bệnh do COVID-19. Nên chủng ngừa để
tránh bệnh nặng.

Tác dụng phụ của vắc-xin
Không phải ai cũng gặp tác dụng phụ khi chủng ngừa COVID-19. Nếu quý vị nhận thấy có tác dụng phụ,
chúng thường nhẹ và kéo dài 1-2 ngày. Chúng có thể bao gồm:
sốt nhẹ
ớn lạnh
đau đầu
buồn nôn
mệt mỏi
Các tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19 có thể giống như các triệu chứng cai rượu hoặc ma túy, bao
gồm sốt, ớn lạnh, đau nhức xương/cơ thể, buồn nôn và mệt mỏi. Nhiều người cũng cho biết bị đau đầu
sau khi chủng ngừa.
Nếu quý vị sử dụng các chất gây nghiện, hãy cố gắng theo dõi chặt chẽ việc sử dụng của quý vị trong
những ngày sau khi chủng ngừa. Nếu có vẻ không phải là các triệu chứng cai nghiện, đó có thể là do
vắc-xin. Ban đầu chủng ngừa có thể gây thêm áp lực lên hệ thống miễn dịch của quý vị, vì vậy cơ thể
quý vị có thể hoạt động khác với bình thường trong một khoảng thời gian ngắn.
Hãy nhớ tất cả các chiến lược ngăn ngừa và đối phó với việc quá liều tốt nhất của quý vị!
Rất hiếm khi cảm thấy không khỏe trong hơn một ngày. Nhắc nhở bản thân rằng các triệu chứng sẽ qua
đi và rất ít khả năng có liên quan đến việc cai nghiện opioid.

Cách đăng ký chích ngừa COVID-19
Hãy bảo vệ quý vị khỏi COVID-19 bằng cách tiêm phòng. Quý vị có thể tiêm vắc-xin tại một loạt phòng
khám gần quý vị.

Hãy gọi cho StarHealth để lấy hẹn tại một trong các phòng khám của chúng
tôi theo số 8644 3311, truy cập www.starhealth.org.au hoặc đặt hẹn tại
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility hoặc qua Đường
dây nóng về Coronavirus trên 1800 675 398.

