
1 COVID-19 FYI: VẮC-XIN Giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COVID-19 LÀ GÌ? 
COVID-19 là một căn bệnh, còn được gọi là bệnh vi-rút corona. COVID-19 có khả năng lây lan 
từ người này sang người khác. Hầu hết những người bị nhiễm COVID-19 sẽ bị ốm nhẹ và 
khỏi bệnh tại nhà. Nhưng có những người gặp phải triệu chứng nặng hơn so với người 
khác. Một số người thậm chí tiếp tục gặp các vấn đề sức khỏe sau khi đã khỏi COVID-19. 
Có người phải nhập viện và thậm chí tử vong vì COVID-19. Đó là lý do tại sao việc chủng 
ngừa (tiêm vắc-xin) phòng COVID-19 là rất quan trọng. 

 

VẮC-XIN LÀ GÌ? 
Vắc-xin là loại thuốc được sử dụng ở dạng tiêm. Vắc-xin từ lâu đã được sử dụng để chống lại 
bệnh tật. Hầu hết chúng ta đã tiêm các loại vắc-xin khác nhau. Vắc-xin giúp bảo vệ chúng 
ta khỏi các bệnh như sởi và thủy đậu. Trong đó, nhiều người trong chúng ta được tiêm 
phòng cúm mỗi năm. 

 
VẮC-XIN COVID-19 LÀ GÌ? 
Có 3 loại vắc-xin COVID-19 ở Mỹ. Những vắc-xin này được sản xuất bởi các công ty có tên 
Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Những vắc-xin này đều có hiệu quả tốt và được 
cung cấp miễn phí. Những người đã tiêm phòng có nguy cơ nhiễm COVID-19 thấp hơn 
nhiều so với người chưa tiêm. Nếu họ bị nhiễm COVID-19, vắc-xin sẽ bảo vệ họ khỏi bệnh 
nặng, tránh phải nhập viện và tử vong. 

Với vắc-xin của Pfizer và Moderna, quý vị cần phải tiêm 2 mũi. Quý vị phải tiêm cả hai mũi 
để vắc-xin phát huy được tác dụng. Mọi người cũng nên tiêm mũi "nhắc lại" ngừa COVID-
19 khi đến lượt. Mũi tiêm nhắc lại là mũi tiêm bổ sung giúp cơ thể quý vị khỏe mạnh để 
có thể chống lại COVID-19. Xem tờ thông tin về Mũi Tiêm Nhắc Lại để biết thêm thông 
tin. 

 
VẮC-XIN COVID-19 CÓ AN TOÀN HAY KHÔNG? 
Có! Vắc-xin này đã được thử nghiệm trên hàng chục nghìn người. Vắc-xin phải đáp 
ứng được các quy tắc an toàn nghiêm ngặt. Hàng triệu người đã được tiêm vắc-xin 
COVID-19. 
Sau khi tiêm, một số người sẽ bị đau nhức tay hoặc cảm thấy như bị cúm. Tình trạng này 
thường chỉ kéo dài vài ngày. Các tác dụng phụ nghiêm trọng thường rất ít khi xảy ra. Lợi ích 
của việc tiêm vắc-xin COVID-19 lớn hơn nhiều so với rủi ro. 

VẮC-XIN COVID-19  Cứu sống mạng người! 



2 COVID-19 FYI: VẮC-XIN Giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị! 

TẠI SAO TÔI NÊN TIÊM VẮC-XIN NGỪA 
COVID-19? 
Tiêm vắc-xin là cách an toàn để bảo vệ quý vị và 
những người khác khỏi COVID-19. Vắc-xin COVID-19 
có thể cứu sống nhiều người. 

ĐỐI TƯỢNG NÀO CÓ THỂ TIÊM 
VẮC-XIN TẠI MARYLAND? 
Bất kỳ ai từ 5 tuổi trở lên đều có thể tiêm 
chủng ngừa COVID-19. 

TÔI CÓ THỂ TIÊM VẮC-XIN Ở 
ĐÂU TẠI MARYLAND? 
Quý vị có thể tiêm ngừa COVID-19 tại nhà thuốc, văn 
phòng bác sĩ, phòng khám chăm sóc khẩn cấp và sở 
y tế địa phương trên khắp Maryland. 

Để tìm địa điểm tiêm chủng COVID-19 gần quý vị, 
vui lòng truy cập: covidvax.maryland.gov. 

NẾU TÔI CẦN HỖ TRỢ 
ĐỂ DI CHUYỂN TỚI ĐỊA ĐIỂM TIÊM 
CHỦNG COVID-19 THÌ THẾ NÀO? 
Gọi-855-MD-GoVAX (855-634-6829), hoặc nhờ ai đó gọi 
hộ cho quý vị. Trung Tâm Hỗ Trợ Govax sẽ giúp quý vị tìm 
ra những biện pháp hỗ trợ được cung cấp. 

Dự án này được hỗ trợ một phần bởi tài trợ số CFDA 93.630 từ Cơ 
Quan Quản Lý Sinh Hoạt Cộng Đồng Hoa Kỳ, Sở Y Tế và Dịch Vụ 
Nhân Sinh Hoa Kỳ, Washington, DC 20201. Những người nhận tài trợ 
thực hiện các dự án với sự tài trợ của chính phủ được khuyến khích tự 
do bày tỏ những phát hiện và kết luận. Do đó, các quan điểm hoặc ý 
kiến không nhất thiết đại diện cho chính sách ACL chính thức. 

ĐỂ NHẬN TRỢ GIÚP VÀ 
CÁC THÔNG TIN KHÁC 
TRỢ GIÚP TIÊM CHỦNG: 
Gọi cho trung tâm hỗ trợ GoVax 
hoặc nhờ ai đó gọi hộ cho quý vị: 
855-MD-GoVAX (855-634-6829)

CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
Sử dụng mã QR bên dưới 
(hướng camera điện thoại vào ô 
mã và làm theo 
hướng dẫn trên màn hình), hoặc 
truy cập vào trang web: 
https://covidlink.maryland.gov/ 
content/vaccine/ 

TIN TỨC MỚI NHẤT: 

Theo dõi @GoVAXMaryland 
trên Twitter. 

Đăng ký nhận bản tin điện tử 
bằng mã QR bên dưới  

(hướng camera của điện thoại 
vào ô mã và làm theo 
hướng dẫn trên màn hình), hoặc 
truy cập vào trang web: 
https://covidlink.maryland.gov/ 
content/vaccine/govax/ 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/


TÔI PHẢI LÀM GÌ NẾU KHÔNG THỂ RỜI KHỎI NHÀ? 
Đừng lo lắng – quý vị có thể tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 tại nhà! 

Trung Tâm Hỗ Trợ Vắc-Xin COVID-19 của Sở Y Tế Maryland sẵn sàng trợ 
giúp quý vị. GoVax sẽ cung cấp hỗ trợ mà quý vị cần. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CÓ THỂ ĐƯỢC TIÊM VẮC-XIN NGỪA COVID TẠI NHÀ? 

Gọi-855-MD-GoVAX (855-634-6829), hoặc nhờ ai đó gọi hộ cho quý vị. 
GoVAX sẽ thu thập thông tin từ quý vị. Sau đó sẽ có nhân viên theo dõi và lên kế 
hoạch tiêm vắc-xin COVID cho quý vị tại nhà. 

KHI NÀO TÔI CÓ THỂ GỌI CHO TRUNG TÂM HỖ TRỢ COVID-19? 
Trung Tâm Hỗ Trợ GoVAX hoạt động mọi ngày trong tuần. Quý vị có thể gọi bất cứ 
lúc nào trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. 

ĐỂ NHẬN TRỢ GIÚP VÀ THÔNG TIN KHÁC 
TRỢ GIÚP VÀ THÔNG TIN KHÁC: 

Y Gọi: 855-MD-GoVAX (855-634-6829) 

Sử dụng mã QR này 
(hướng camera của điện 
thoại vào ô mã và làm theo 
hướng dẫn trên màn hình). 
Hoặc truy cập vào trang web: 

https://covidlink.maryland.gov/content/ vaccine/ 

TIN TỨC MỚI NHẤT: 

Sử dụng mã QR này để đăng 
ký nhận bản tin điện tử (hướng 
camera của điện thoại vào ô 
mã và làm theo hướng dẫn 
trên màn hình) hoặc truy cập 
vào trang web: 
https://covidlink.maryland.gov/c
ontent/ vaccine/govax/ 

Theo dõi @GoVAXMaryland trên Twitter. 

Dự án này được hỗ trợ một phần bởi tài trợ số CFDA 93.630 từ Cơ Quan Quản Lý Sinh Hoạt Cộng Đồng Hoa Kỳ, Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân 
Sinh Hoa Kỳ, Washington, DC 20201. Những người nhận tài trợ thực hiện các dự án với sự tài trợ của chính phủ được khuyến khích tự do 
bày tỏ những phát hiện và kết luận. Do đó, các quan điểm hoặc ý kiến không nhất thiết đại diện cho chính sách ACL chính thức. 

COVID-19 FYI: TIÊM CHỦNG TẠI NHÀ Giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị! 

Tiêm Vắc-Xin Cho Những Người Không Thể Rời Khỏi Nhà 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/


1 COVID-19 FYI: MŨI TIÊM NHẮC LẠI Giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị! 

MŨI TIÊM NHẮC LẠI NGỪA COVID-19 LÀ GÌ? 
Mũi tiêm nhắc lại là mũi tiêm bổ sung giúp cơ thể quý vị khỏe mạnh 
để có thể chống lại COVID-19. Mũi nhắc lại cung cấp thêm liều thuốc 
giúp bảo vệ quý vị. Quý vị sẽ được tiêm mũi nhắc lại sau vài tháng kể 
từ lúc tiêm mũi COVID-19 cơ bản. Tiếp tục đọc để biết thêm chi tiết. 

TẠI SAO TÔI NÊN TIÊM MŨI NHẮC LẠI? 
Mũi nhắc lại có tác dụng duy trì bảo vệ sức khỏe của quý vị. Quý vị sẽ ít có 
nguy cơ bị ốm nặng hoặc phải nhập viện do COVID-19. 

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO CÓ THỂ TIÊM MŨI NHẮC LẠI? 
Tất cả cư dân tại Maryland từ 12 tuổi trở lên đều có thể tiêm mũi nhắc lại ngừa 
COVID-19. Ngoài ra, một số trẻ từ 5-11 tuổi cũng có thể được tiêm mũi nhắc lại. 
Thông tin về đối tượng được tiêm mũi nhắc lại có thể thay đổi. Hãy sử 
dụng thông tin liên hệ trong hộp màu vàng trên trang tiếp theo để 
nhận thông tin mới nhất. 

KHI NÀO TÔI CÓ THỂ TIÊM MŨI NHẮC LẠI? 
• Nếu quý vị từ 5-11 tuổi và đã được cấy ghép nội tạng hoặc có

tình trạng bệnh lý khiến cơ thể của quý vị khó có thể chống lại bệnh tật: quý vị
có thể tiêm mũi nhắc lại 28 ngày sau khi tiêm liều hai.

• Nếu quý vị từ 12 tuổi trở lên và đã tiêm liều COVID-19 cơ bản của
Pfizer: quý vị có thể tiêm mũi nhắc lại 5 tháng sau khi tiêm mũi
thứ hai.

• Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm liều COVID-19 cơ bản của
Moderna: quý vị có thể tiêm mũi nhắc lại 5 tháng sau khi tiêm mũi
thứ hai.

· Nếu quý vị đã tiêm liều COVID-19 cơ bản của Johnson & Johnson:
quý vị có thể tiêm nhắc lại 2 tháng sau đó.

MŨI TIÊM NHẮC LẠI Mạnh mẽ chống lạ i COVID-19 



2 COVID-19 FYI: MŨI TIÊM NHẮC LẠI Giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị! 

TÔI CẦN TIÊM LOẠI MŨI NHẮC LẠI NÀO? 
Ba công ty sản xuất liều vắc-xin COVID-19 cơ bản cũng sản xuất các mũi 
tiêm nhắc lại. Trong đó có Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. 

• Trẻ em và thanh thiếu niên từ 5-17 tuổi chỉ có thể được tiêm vắc-xin của Pfizer.

• Người lớn từ 18 tuổi trở lên có thể chọn bất kỳ loại nào trong số ba mũi tiêm nhắc lại.

Quý vị không cần phải tiêm mũi nhắc lại cùng loại với mũi tiêm COVID-19 cơ
bản, trừ khi quý vị từ 5-17 tuổi. Tất cả các liều đều mang lại hiệu quả tốt.

TÔI CÓ THỂ TIÊM MŨI NHẮC LẠI TẠI ĐỊA ĐIỂM NÀO? 
Để tìm địa điểm tiêm mũi nhắc lại ngừa COVID-19 gần quý vị: 

• Truy cập covidvax.maryland.gov.

• Gọi cho trung tâm hỗ trợ GoVax hoặc nhờ ai đó gọi hộ cho quý vị:
855-MD-GoVAX (855-634-6829).

ĐỂ NHẬN TRỢ GIÚP VÀ THÔNG TIN KHÁC VỀ MŨI TIÊM NHẮC LẠI 

TRỢ GIÚP VÀ THÔNG TIN KHÁC: 
Gọi: 855-MD-GoVAX (855-634-6829) 

Sử dụng mã QR này 
(hướng camera của điện 
thoại vào ô mã và làm theo 
hướng dẫn trên màn hình), 
hoặc truy cập vào trang web: 

https://covidlink.maryland.gov/content/ 
vaccine/booster-shots/ 

TIN TỨC MỚI NHẤT: 

Sử dụng mã QR này để đăng 
ký nhận bản tin điện tử (hướng 
camera của điện thoại vào ô 
mã và làm theo hướng dẫn 
trên màn hình) hoặc truy cập 
vào trang web: 

https://covidlink.maryland.gov/content/ 
vaccine/govax/ 

Theo dõi @GoVAXMaryland trên Twitter. 

Dự án này được hỗ trợ một phần bởi tài trợ số CFDA 93.630 từ Cơ Quan Quản Lý Sinh Hoạt Cộng Đồng Hoa Kỳ, Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa 
Kỳ, Washington, DC 20201. Những người nhận tài trợ thực hiện các dự án với sự tài trợ của chính phủ được khuyến khích tự do bày tỏ những phát hiện 
và kết luận. Do đó, các quan điểm hoặc ý kiến không nhất thiết đại diện cho chính sách ACL chính thức. 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/


MŨI TIÊM NHẮC LẠI NGỪA COVID-19 LÀ GÌ? 
Mũi tiêm nhắc lại là mũi tiêm bổ sung giúp cơ thể quý vị khỏe mạnh để có thể chống lại 
COVID-19. Mũi nhắc lại cung cấp thêm liều thuốc giúp bảo vệ quý vị. Một số người đã được 
tiêm nhắc lại có thể tiếp tục tiêm nhắc lại thứ hai. Nếu quý vị chưa tiêm mũi nhắc lại ngừa 
COVID-19 thứ nhất, hãy xem tờ thông tin về Mũi Tiêm Nhắc Lại. 

TẠI SAO TÔI NÊN TIÊM MŨI NHẮC LẠI THỨ HAI? 
Mũi nhắc lại có tác dụng duy trì bảo vệ sức khỏe của quý vị. Quý vị sẽ ít có nguy cơ bị ốm nặng hoặc phải 
nhập viện do COVID-19. 

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO CÓ THỂ TIÊM MŨI NHẮC LẠI THỨ HAI? 
Quý vị có thể tiêm mũi nhắc lại thứ hai nếu quý vị: 

• từ 12 tuổi trở lên và bị “suy giảm miễn dịch”. Suy giảm miễn dịch có nghĩa quý vị đã được
cấy ghép nội tạng hoặc có tình trạng bệnh lý khiến cơ thể của quý vị khó có thể chống lại bệnh tật,

• từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm mũi ngừa COVID-19 cơ bản và mũi nhắc lại thứ nhất của Johnson & Johnson, hoặc

· từ 50 tuổi trở lên.

Thông tin về đối tượng được tiêm mũi nhắc lại có thể thay đổi. Hãy sử dụng thông tin liên hệ bên dưới để được nhận
thông tin mới nhất.

KHI NÀO TÔI CÓ THỂ TIÊM MŨI NHẮC LẠI THỨ HAI? 
Quý vị có thể được tiêm mũi nhắc lại thứ hai ít nhất là 4 tháng sau khi tiêm mũi 
nhắc lại thứ nhất ngừa COVID-19 . 

MŨI NHẮC LẠI THỨ HAI TÔI SẼ TIÊM LOẠI VẮC-XIN NÀO? 
Nếu quý vị từ 12-17 tuổi, quý vị sẽ tiêm mũi nhắc lại của Pfizer. Nếu quý vị 
từ 18 tuổi trở lên, quý vị có thể tiêm mũi nhắc lại của Pfizer hoặc Moderna. 
Quý vị không cần phải tiêm mũi nhắc lại thứ hai cùng loại với 
mũi tiêm ngừa COVID-19 cơ bản hay mũi tiêm nhắc lại thứ nhất. Cả hai đều mang lại hiệu quả tốt. 

TÔI CÓ THỂ TIÊM MŨI NHẮC LẠI THỨ HAI TẠI ĐỊA ĐIỂM NÀO? 
Để tìm địa điểm tiêm mũi nhắc lại ngừa COVID-19 gần quý vị: 

• Truy cập covidvax.maryland.gov.

• Gọi cho trung tâm hỗ trợ GoVax hoặc nhờ ai đó gọi hộ cho quý vị: 855-MD-GoVAX (855-634-6829).

Dự án này được hỗ trợ một phần bởi tài trợ số CFDA 93.630 từ Cơ Quan Quản Lý Sinh Hoạt Cộng Đồng Hoa Kỳ, 
Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Washington, DC 20201. Những người nhận tài trợ thực hiện các dự án với sự tài trợ của chính phủ được khuyến khích tự do bày tỏ những phát 
hiện và kết luận. Do đó, các quan điểm hoặc ý kiến không nhất thiết đại diện cho chính sách ACL chính thức. 

1 COVID-19 FYI: MŨI TIÊM NHẮC LẠI THỨ HAI Giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị! 

MŨI TIÊM NHẮC LẠI THỨ HAI Duy Trì Bảo Vệ Sức Khỏe 



SHOTS FOR TOTS 6 tháng đến 4 tuổi

COVID-19 FYI: COVID-19 FYI: SHOTS FOR TOTS 

LIỆU TRẺ NHỎ CÓ THỂ ĐƯỢC TIÊM PHÒNG 
COVID-19 KHÔNG? 
Có. Trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi có thể được tiêm vắc-xin 
ngừa COVID-19. Vắc-xin này được cung cấp miễn phí.

VẮC-XIN NGỪA COVID-19 CÓ AN TOÀN 
CHO TRẺ NHỎ KHÔNG? 
Có! Vắc-xin ngừa COVID-19 đã được thử nghiệm trên 
hàng nghìn trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi. Các thử nghiệm cho 
thấy vắc-xin này an toàn và giúp bảo vệ trẻ nhỏ khỏi bệnh 
COVID-19. Những trẻ được tiêm vắc-xin sẽ không gặp phải 
các tác dụng phụ nghiêm trọng.

TÔI CÓ NÊN CHO CON TÔI TIÊM VẮC-XIN NGỪA COVID-19 KHÔNG? 
Có, trừ trường hợp bác sĩ của trẻ khuyến cáo không nên cho trẻ tiêm ngừa COVID-19. Trẻ em ở mọi 
lứa tuổi, bao gồm cả trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, đều có thể bị nhiễm COVID-19. Trẻ cũng có thể lây 
bệnh cho người khác, ngay cả khi không có bất kỳ triệu chứng nào.

Tiêm phòng là cách an toàn để bảo vệ con em, gia đình quý vị và những người khác khỏi COVID-19. 
Vì vậy, hãy tiêm phòng càng sớm càng tốt! 

Giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị !

Tờ thông tin này dành cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi. 
Để xem các tờ thông tin về những độ tuổi khác và 
thông tin chi tiết về vắc-xin:

 Sử dụng mã QR này(hướng camera 
của điện thoại vào ô mã và làm theo 
hướng dẫn trên màn hình), hoặc truy 
cập vào trang web:  
https://www.md-council.org/covid-19

https://www.md-council.org/covid-19


TRẺ NHỎ ĐƯỢC TIÊM VẮC-XIN LOẠI NÀO?
Trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi có thể được tiêm vắc-xin 
của Pfizer hoặc Moderna. Với vắc-xin Pfizer, quý vị 
cần tiêm 3 mũi. Với vắc-xin Moderna, quý vị cần tiêm 
2 mũi. Khoảng cách giữa các lần tiêm thường cách 
nhau vài tuần. Nơi mà quý vị tiêm mũi 1 sẽ cho biết 
thời gian tiêm mũi tiếp theo.

Trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi được tiêm 
với liều lượng nhỏ hơn so với trẻ 
lớn hơn và người lớn. Trẻ ở độ tuổi 
nhỏ hơn sẽ được tiêm ít lượng 
thuốc hơn.
TÔI CÓ THỂ TIÊM VẮC-XIN 
Ở ĐÂU TẠI MARYLAND?
Quý vị có thể tiêm ngừa COVID-19 tại nhà thuốc, văn 
phòng bác sĩ, phòng khám chăm sóc khẩn cấp, 
phòng khám trong trường học và sở y tế địa phương 
trên khắp Maryland.

Dự án này được hỗ trợ một phần bởi tài trợ số CFDA 93.630 từ 
Cơ Quan Quản Lý Sinh Hoạt Cộng Đồng Hoa Kỳ, Sở Y Tế và Dịch 
Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Washington, D.C. 20201. Những người 
nhận tài trợ thực hiện các dự án với sự tài trợ của chính phủ 
được khuyến khích tự do bày tỏ những phát hiện và kết luận. 
Do đó, các quan điểm hoặc ý kiến không nhất thiết đại diện 
cho chính sách ACL chính thức.

ĐỂ NHẬN TRỢ GIÚP VÀ 
THÔNG TIN KHÁC

TRỢ GIÚP TIÊM CHỦNG:
Gọi cho trung tâm hỗ trợ GoVax 
hoặc nhờ ai đó gọi hộ cho quý vị: 

855-MD-GoVAX (855-634-6829)

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN 
HOẶC ĐẶT LỊCH HẸN TIÊM 
CHỦNG COVID-19 CHO CON 
EM QUÝ VỊ:
Sử dụng mã QR bên dưới(hướng 
camera của điện thoại vào ô mã 
và làm theo hướng dẫn trên màn 
hình), hoặc truy cập vào trang 
web: 
https://covidlink.maryland.gov/

TIN TỨC MỚI NHẤT:

 Theo dõi @GoVAXMaryland 
trên Twitter. 

Đăng ký nhận bản tin điện tử 
bằng mã QR bên dưới
(hướng camera của điện thoại 
vào ô mã và làm theo hướng dẫn 
trên màn hình), hoặc truy cập vào 
trang web: 
https://covidlink.maryland.gov/
content/vaccine/govax/

COVID-19 FYI: COVID-19 FYI: SHOTS FOR TOTS Giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị !



Giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị! 1 COVID-19 FYI: VẮC-XIN CHO TRẺ TỪ 5-11 TUỔI 

TRẺ TỪ 5 ĐẾN 11 TUỔI CÓ THỂ TIÊM NGỪA COVID-19 
HAY KHÔNG? 
Có. Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có thể tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của 
Pfizer. 

ĐÂY CÓ PHẢI LÀ LOẠI VẮC-XIN DÙNG CHO THANH 
THIẾU NIÊN VÀ NGƯỜI LỚN KHÔNG? 
Đúng, nhưng trẻ em được tiêm với liều lượng (lượng thuốc) nhỏ hơn. Vắc-xin COVID-19 
tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi rất giống với vắc-xin cho trẻ 12 tuổi, thanh thiếu niên và 
người lớn. Trẻ em được tiêm hai mũi, mỗi mũi cách nhau ba tuần. 

VẮC-XIN COVID-19 CÓ AN TOÀN CHO TRẺ EM KHÔNG? 
Có! Vắc-xin đã được thử nghiệm trên hàng nghìn trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Vắc-xin phải đáp 
ứng được các quy tắc an toàn nghiêm ngặt. Cục Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm (FDA) 
đã phê duyệt vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp cho 
trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Căn bệnh COVID-19 rất dễ lây lan và đã nhanh chóng lan ra khắp thế 
giới nên bệnh này được coi là trường hợp nguy cấp. 

TÔI CÓ NÊN CHO CON TÔI TIÊM NGỪA COVID-19 HAY KHÔNG? 
Có, trừ trường hợp bác sĩ của trẻ khuyến cáo không nên cho trẻ tiêm ngừa COVID-19. 
Trẻ chưa tiêm phòng có thể bị ốm nặng, phải nhập viện, hay thậm chí tử vong do COVID-19. 
Trẻ cũng có thể dễ dàng lây bệnh COVID-19 cho những đứa trẻ và người lớn khác, ngay cả khi 
quý vị không biết trẻ đang nhiễm bệnh. 

Hơn 6 triệu trẻ em ở Hoa Kỳ đã bị nhiễm COVID-19: 
• Hàng chục nghìn trẻ em trong số đó đã phải nhập viện.
• Gần một nửa mắc các vấn đề dai dẳng có thể kéo dài hàng tuần,

hàng tháng hoặc lâu hơn. Có khoảng 100 loại vấn đề sức khỏe đang
diễn ra liên quan đến COVID-19 ở trẻ em.

• Hơn 500 trẻ em đã tử vong do COVID-19.

Tiêm phòng là cách an toàn để bảo vệ con em, gia đình quý vị và 
những người khác khỏi COVID-19. Vì vậy, hãy tiêm phòng càng 
sớm càng tốt! 

VẮC-XIN COVID-19 CHO TRẺ EM từ 5-11 tuổi 



Giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị! 2 COVID-19 FYI: VẮC-XIN CHO TRẺ TỪ 5-11 TUỔI 

VẮC-XIN CÓ TÁC DỤNG PHỤ KHÔNG? 
Trẻ em từ 5-11 tuổi có thể gặp một số tác dụng phụ từ vắc-
xin. Đó là dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể đang tạo 
hàng rào bảo vệ chống lại COVID-19. Một số trẻ có thể 
không gặp bất kỳ tác dụng phụ nào. 

Các tác dụng phụ thường ở mức độ nhẹ và không kéo dài. 
Con quý vị có thể bị đau, mẩn đỏ và sưng tấy ở chỗ tiêm. 
Trẻ cũng có thể cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, đau cơ và 
khớp, sốt nhẹ và ớn lạnh. 

Ở một số trường hợp hiếm gặp, vắc-xin COVID-19 ảnh 
hưởng đến cơ tim ở thanh thiếu niên và thanh niên. Tình 
trạng đó được gọi là viêm cơ tim và viêm màng ngoài 
tim. Có hàng chục triệu người đã tiêm ngừa COVID-19 ở 
Hoa Kỳ, trong số đó chưa đến 1000 người gặp phải tình 
trạng này. 
Trong số đó hầu hết là nam thanh thiếu niên. 

Lợi ích của việc tiêm vắc-xin COVID-19 lớn hơn nhiều so với 
rủi ro. 

CÓ THỂ TIÊM ĐỒNG THỜI VẮC-XIN 
NGỪA COVID-19 VÀ CÁC LOẠI VẮC-XIN 
KHÁC KHÔNG? 
Có. Có thể tiêm đồng thời vắc-xin ngừa COVID-19 và các 
loại vắc-xin khác. Trong đó bao gồm cả việc tiêm phòng 
vắc-xin cúm 

TÔI CÓ THỂ TIÊM CHỦNG 
Ở ĐÂU TẠI MARYLAND? 
Quý vị có thể cho trẻ từ 5 đến 11 
tuổi tiêm chủng ngừa COVID-19 
tại nhà thuốc, 
văn phòng bác sĩ, phòng khám chăm sóc 
khẩn cấp, phòng khám trong trường học 
và sở y tế địa phương trên khắp Maryland. 

Để tìm địa điểm tiêm chủng COVID-19 gần quý vị, 
vui lòng truy cập: covidvax.maryland.gov. 

TRẺ EM CÓ BẮT BUỘC PHẢI TIÊM NGỪA 
COVID-19 ĐỂ ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG KHÔNG? 
Không. Trẻ em có thể đến trường mà không bắt buộc 
phải tiêm vắc-xin COVID-19. 

Dự án này được hỗ trợ một phần bởi tài trợ số CFDA 93.630 từ Cơ 
Quan Quản Lý Sinh Hoạt Cộng Đồng Hoa Kỳ, Sở Y Tế và Dịch Vụ 
Nhân Sinh Hoa Kỳ, Washington, DC 20201. Những người nhận tài trợ 
thực hiện các dự án với sự tài trợ của chính phủ được khuyến khích tự 
do bày tỏ những phát hiện và kết luận. Do đó, các quan điểm hoặc ý 
kiến không nhất thiết đại diện cho chính sách ACL chính thức. 

ĐỂ NHẬN TRỢ GIÚP 
VÀ THÔNG TIN KHÁC 

TRỢ GIÚP TIÊM CHỦNG: 
Gọi cho trung tâm hỗ trợ GoVax 
hoặc nhờ ai đó gọi hộ cho quý vị: 
855-MD-GoVAX (855-634-6829)

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN 
HOẶC ĐẶT LỊCH HẸN TIÊM 
CHỦNG COVID-19 CHO CON 
EM QUÝ VỊ: 
Sử dụng mã QR bên dưới 
(hướng camera điện thoại vào ô 
mã và làm theo 
hướng dẫn trên màn hình), hoặc 
truy cập vào trang web: 
https://covidlink.maryland.gov/ 

TIN TỨC MỚI NHẤT: 
Theo dõi @GoVAXMaryland 
trên Twitter. 

Đăng ký nhận bản tin điện tử 
bằng mã QR bên dưới (hướng 
camera của điện thoại vào ô mã và 
làm theo 
hướng dẫn trên màn hình), hoặc truy 
cập vào trang web: 
https://covidlink.maryland.gov/ 
content/vaccine/govax/ 

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/


NGUY CƠ CAO NGHĨA LÀ GÌ? 
Nguy cơ cao có nghĩa là quý vị có nguy cơ mắc bệnh nặng, phải nhập viện cao hơn 
so với người khác và thậm chí tử vong nếu bị nhiễm COVID-19. 

AI CÓ NGUY CƠ CAO DO NHIỄM COVID-19? 
Người cao tuổi có nhiều khả năng bị bệnh nặng do COVID-19. Người cao tuổi chưa tiêm 

phòng COVID-19 có nhiều khả năng phải nhập viện hoặc tử vong do COVID-19. 

Những người gặp phải tình trạng bệnh lý dưới đây có nhiều khả năng bị bệnh nặng do COVID-19: 

• Ung Thư

• Bệnh Thận Mãn Tính

• Bệnh Gan Mãn Tính

• Bệnh Phổi Mãn Tính

• Sa sút trí tuệ hoặc các tình
trạng thần kinh khác

• Bệnh Tiểu Đường

• Hội Chứng Down

• Bệnh Tim

• Rối Loạn Tâm Trạng

• Ghép Tạng hoặc Cấy Ghép
Tế Bào Gốc Tạo Máu

• Thừa Cân hoặc Béo Phì

• Mang Thai

• Bệnh Thiếu Máu Hồng Cầu Lưỡi
Liềm

• Người hút thuốc – ở hiện tại
hoặc trong quá khứ

• Đột quỵ hoặc bệnh mạch máu
não

• Rối Loạn Sử Dụng Chất Gây
Nghiện (như rượu, opioid,
hoặc cocaine)

• Bệnh Lao

• Hệ Thống Miễn Dịch Suy Yếu

CẦN LÀM GÌ NẾU KHÔNG BIẾT BẢN THÂN CÓ NGUY CƠ CAO HAY 
KHÔNG? 
Hãy hỏi bác sĩ nếu quý vị không chắc liệu mình có nguy cơ cao hay không. 

TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU CÓ NGUY CƠ CAO? 
Tiêm phòng COVID-19 là điều quan trọng đối với tất cả mọi người. 
Đặc biệt đối với người có nguy cơ cao, việc tiêm phòng là điều vô cùng quan 
trọng. Trong đó bao gồm cả việc tiêm mũi nhắc lại. 

Quý vị cần liên hệ ngay với bác sĩ nếu: 
• Quý vị bị nhiễm COVID-19.
• Quý vị tiếp xúc gần người bị nhiễm COVID-19.

Bác sĩ sẽ hướng dẫn những cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của quý vị.

Dự án này được hỗ trợ một phần bởi tài trợ số CFDA 93.630 từ Cơ Quan Quản Lý Sinh Hoạt Cộng Đồng Hoa Kỳ, Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân 
Sinh Hoa Kỳ, Washington, DC 20201. Những người nhận tài trợ thực hiện các dự án với sự tài trợ của chính phủ được khuyến khích tự do 
bày tỏ những phát hiện và kết luận. Do đó, các quan điểm hoặc ý kiến không nhất thiết đại diện cho chính sách ACL chính thức. 

COVID-19 FYI: NGUY CƠ CAO DO TÌNH TRẠNG BỆNH LÝ Giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị! 

Tình trạng bệnh lý gây ra NGUY CƠ CAO 



Giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị! 1 COVID-19 FYI: ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG 

CÓ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ COVID-19 KHÔNG? 
Hiện có phương pháp điều trị cho COVID-19. Phương pháp này được gọi là "điều trị bằng kháng thể 
đơn dòng". Đây là thuật ngữ y tế có thể gây khó hiểu. Dưới đây là định nghĩa phương pháp và đối 
tượng cần điều trị bằng phương pháp này. 

ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG LÀ GÌ? 
Khi bị bệnh, cơ thể sẽ tạo ra "kháng thể" để chống lại bệnh tật. Kháng thể đơn 
dòng là kháng thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Phương pháp điều trị này 
dùng kim tiêm để đưa kháng thể vào cơ thể. Kháng thể tạo ra trong phòng thí 
nghiệm hoạt động giống như những kháng thể mà cơ thể tạo ra. Kháng thể này 
cung cấp thêm hỗ trợ mà cơ thể cần để chống lại COVID-19. Nếu quý vị có kết quả 
dương tính với COVID-19, hãy hỏi bác sĩ ngay lập tức để xem liệu quý vị có thể được 
điều trị bằng kháng thể đơn dòng hay không. 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG CÓ THỂ CHỮA KHỎI BỆNH COVID-
19 KHÔNG? 
Không, đây không phải là phương pháp chữa trị cho bệnh COVID-19. Nhưng đây là phương pháp điều trị quan 
trọng cho những người bị nhiễm 
COVID-19. Phương pháp này có thể giúp quý vị không bị ốm nặng do COVID-19 và tránh phải nhập viện. 

TÔI CÓ THỂ ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG THAY VÌ TIÊM NGỪA COVID-19 KHÔNG? 
Không! Phương pháp điều trị này không thể thay thế cho việc tiêm ngừa COVID-19. Quý vị cần 
phải tiêm ngừa để bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc COVID-19. 

ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG? 
Nghiên cứu y học cho thấy ít người bị bệnh nặng hơn bởi COVID-19 do được điều trị bằng kháng thể đơn dòng. 
Trong đó ít người phải cấp cứu hoặc nhập viện hơn. 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG CÓ GÂY RA TÁC DỤNG PHỤ KHÔNG? 
Hãy thảo luận điều này với bác sĩ của quý vị. Các tác dụng phụ thường gặp nhất là buồn nôn và nôn. Tác dụng 
phụ khác bao gồm: tiêu chảy, chóng mặt, nhức đầu, ngứa ngáy, lượng đường trong máu cao, viêm phổi và 
phản ứng dị ứng. 
Quý vị cũng có thể trải qua cơn đau ngắn hạn, chảy máu, bầm tím, đau nhức, sưng tấy và nhiễm trùng tại vết 
tiêm. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG? 
Bác sĩ có thể cho quý vị biết liệu phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng có phù hợp với quý vị hay không và đưa quý 
vị thực hiện điều trị. Trao đổi ngay với bác sĩ của quý vị nếu: 

• Quý vị có kết quả dương tính với COVID-19 hoặc

• Quý vị biết rằng mình đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

ĐIỀU TRỊ COVID-19: Điều Trị Bằng Kháng Thể Đơn Dòng 
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AI CÓ THỂ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG? 

Nếu quý vị CÓ kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 — 
Điều trị bằng kháng thể đơn dòng có thể được áp dụng cho 
những người từ 12 tuổi trở lên mà: 

• Xét nghiệm dương tính với COVID-19. Kết quả xét nghiệm dương tính có
nghĩa là quý vị đã bị nhiễm COVID-19. Điều này bao gồm những người đã
tiêm ngừa COVID-19,

• Có các triệu chứng (dấu hiệu) của COVID-19 từ mức độ nhẹ đến trung bình từ 10 ngày trở
xuống,

• Không cần nhập viện để điều trị COVID-19, VÀ

• Nằm trong nhóm có "nguy cơ cao". Nguy cơ cao có nghĩa là quý vị có thể bị ốm nặng, phải
nhập viện hoặc thậm chí tử vong nếu bị nhiễm COVID-19. Hãy hỏi bác sĩ nếu quý vị không
chắc mình có thuộc nhóm nguy cơ cao hay không.

Quý vị có nguy cơ cao nếu:
° Quý vị từ 65 tuổi trở lên. Quý vị không cần phải có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác. 
° Quý vị từ 55 đến 64 tuổi VÀ có: bệnh tim mạch, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn 

tính (COPD), hoặc đang mắc bệnh hô hấp khác. 

° Quý vị từ 12-17 tuổi VÀ có: rối loạn phát triển thần kinh, béo phì, 
bệnh tim, bệnh thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm, hen suyễn hoặc bệnh hô hấp mãn tính khác. 

° Quý vị 12-17 tuổi và phải phụ thuộc vào công nghệ do tình trạng bệnh lý. Một số ví dụ về 
công nghệ là ống cho ăn, ống thông, và phẫu thuật mở khí quản. 

° Mắc bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh thận, hoặc đang mắc các bệnh nghiêm trọng khác đối 
với mọi lứa tuổi. 

° Đang mang thai. 
° Bác sĩ của quý vị cho biết quý vị sẽ có nhiều nguy cơ bị ốm nặng hơn hoặc 

phải nhập viện nếu không được điều trị bằng phương pháp này. 

Nếu quý vị CHƯA CÓ kết quả xét nghiệm dương tính 
với COVID-19 — 
Quý vị có thể được điều trị bằng kháng thể đơn dòng để ngăn 
ngừa COVID-19 nếu: 

• Trong 4 ngày qua, quý vị đã tiếp xúc gần người nhiễm
COVID-19,

• Quý vị có tình trạng bệnh lý nghiêm trọng, VÀ

• Có ít nhất một trong những điều dưới đây là đúng:
° Quý vị không được tiêm phòng đầy đủ. Điều này có nghĩa là quý vị 

chưa tiêm đầy đủ vắc-xin ngừa COVID-19 liều cơ bản. 
° Quý vị đã được tiêm phòng đầy đủ, nhưng bác sĩ cho biết cơ thể quý vị 

không đủ sức kháng lại COVID-19. 

° Quý vị sống cùng với rất nhiều người. Ví dụ như ở viện dưỡng lão, 
bệnh viện tâm thần, hay các trung tâm dân cư của tiểu bang (Trung Tâm Holly và Potomac). 
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TÔI CẦN LÀM GÌ NẾU KHÔNG CÓ BÁC SĨ? 
Nếu quý vị không có bác sĩ hoặc muốn tự giới thiệu để điều 
trị, quý vị có thể: 
• Gọi Cho Trung Tâm Y Tế Firstcall theo số 443-459-1095.

Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ
chiều

• Gọi cho tổng đài về kháng thể đơn dòng theo
số 410-649-6122. Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ
Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

• Thiết lập cuộc gọi điện video với bác sĩ tại đây
www.medstarhealth.org/services/telehealth/evisit, hoặc

• Điền vào biểu mẫu tại liên kết trang web này và sẽ có
nhân viên liên hệ với quý vị: tinyurl.com/yc367h9t.

Họ sẽ cung cấp địa điểm để điều trị nếu phương pháp
điều trị này phù hợp với quý vị. Có hàng chục địa điểm
cung cấp phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn
dòng tại Maryland.

TÔI CÓ PHẢI CHI TRẢ PHÍ KHI 
ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG THỂ  
ĐƠN DÒNG KHÔNG? 
Quý vị không phải trả chi phí thuốc. 
Nhưng quý vị có thể phải trả lệ phí cho việc điều trị. 
Bảo hiểm của quý vị có thể trả những khoản phí này. 
Hãy xác nhận với công ty bảo hiểm của quý vị. 

ĐỂ NHẬN TRỢ GIÚP 
VÀ THÔNG TIN KHÁC 

ĐỂ NHẬN TRỢ GIÚP: 
Gọi cho trung tâm hỗ trợ GoVax 
hoặc nhờ ai đó gọi hộ cho quý vị: 
855-MD-GoVAX (855-634-6829)

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ 
ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG THỂ 
ĐƠN DÒNG: 
Sử dụng mã QR bên dưới 
(hướng camera điện thoại vào ô 
mã và làm theo 
hướng dẫn trên màn hình), hoặc 
truy cập vào trang web: 
https://covidlink.maryland.gov/ 
content/faqs/#faqMA 

TIN TỨC MỚI NHẤT: 

Theo dõi @GoVAXMaryland 
trên Twitter. 

Đăng ký nhận bản tin điện tử 
bằng mã QR bên dưới (hướng 
camera của điện thoại vào ô mã 
và làm theo 
hướng dẫn trên màn hình), hoặc 
truy cập vào trang web: 
https://covidlink.maryland.gov/ 
content/vaccine/govax/ 

Dự án này được hỗ trợ một phần bởi tài trợ số CFDA 93.630 từ 
Cơ Quan Quản Lý Sinh Hoạt Cộng Đồng Hoa Kỳ, Sở Y Tế và 
Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Washington, DC 20201. Những 
người nhận tài trợ thực hiện các dự án với sự tài trợ của chính 
phủ được khuyến khích tự do bày tỏ những phát hiện và kết 
luận. Do đó, các quan điểm hoặc ý kiến không nhất thiết đại 
diện cho chính sách ACL chính thức. 

http://www.medstarhealth.org/services/telehealth/evisit
https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/%23faqMA
https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/%23faqMA
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
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TẠI SAO XÉT NGHIỆM COVID-19 LẠI QUAN TRỌNG? 
Xét nghiệm giúp kiểm soát sự lây lan của 
COVID-19 để chúng ta có thể trở lại cuộc 
sống bình thường. Làm xét nghiệm là 
phương thức để quý vị phát hiện xem mình 
có bị nhiễm COVID-19 hay không. 
Quý vị cần biết liệu mình có bị nhiễm COVID-
19 hay không để có thể tự chăm sóc và tránh 
lây bệnh cho những người khác. 

ĐỐI TƯỢNG NÀO CẦN THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM COVID-19? 
Quý vị nên thực hiện xét nghiệm nếu: 

• Quý vị có các triệu chứng mắc COVID-19. Điều này đúng ngay cả
khi quý vị đã tiêm các mũi tiêm phòng ngừa COVID-19. Các triệu
chứng là dấu hiệu cho thấy có thể quý vị đã nhiễm bệnh. Một số
dấu hiệu của COVID-19 là sốt, ho và khó thở. Tất cả các triệu
chứng được liệt kê trên trang web này:
https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/#faq1

• Quý vị đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Điều này có nghĩa là
quý vị đã tiếp gần với người đó trong khoảng cách 6 feet hoặc gần
hơn trong khoảng thời gian là 15 phút hoặc lâu hơn.

• Quý vị chưa tiêm chủng ngừa COVID-19 và đã tham gia vào các
hoạt động mà trong đó quý vị tiếp xúc gần với những người
khác. Ví dụ như đi du lịch và ở cùng với các nhóm đông người
trong nhà.

Hãy hỏi bác sĩ nếu quý vị không biết liệu mình có nên đi xét nghiệm 

hay không. 

XÉT NGHIỆM COVID-19 LÀ GÌ? 
Quá trình xét nghiệm không tốn nhiều thời gian. 
Thông thường, quá trình xét nghiệm gồm bước đưa 
một tăm bông (q-tip) vào mũi của quý vị trong thời 
gian ngắn. Sau đó, tăm bông được gửi đến phòng thí 
nghiệm để xét nghiệm COVID-19. Đa số mọi người 
nói rằng bước này có thể gây ra một chút khó chịu. 

Phần đông mọi người sẽ nhận được kết quả xét nghiệm của họ trong 
vòng 1-2 ngày. Thông thường, quý vị có thể lựa chọn cách thức nhận 
kết quả xét nghiệm của mình. Đó có thể là một tin nhắn văn bản, 
email hoặc cuộc gọi điện thoại. 

XÉT NGHIỆM COVID-19 Giữ An Toàn Cho Bản Thân Và Những Người Khác! 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC 
XÉT NGHIỆM COVID-19? TÌM 

ĐỊA ĐIỂM XÉT NGHIỆM GẦN 
QUÝ VỊ 
Có hơn 300 địa điểm 
xét nghiệm COVID-19 ở Maryland. Điều này 
tức là có nhiều địa điểm xét nghiệm gần 
quý vị! Để tìm địa điểm 

xét nghiệm, hãy sử dụng mã QR này 
(hướng camera của 
điện thoại vào ô mã và 
làm theo hướng dẫn 
trên màn hình) 

hoặc truy cập vào 

trang web: 

https://covidtest.maryland.gov 

XÉT NGHIỆM TẠI PHÒNG KHÁM 
DI ĐỘNG 
Các tổ chức có thể yêu cầu phòng 
khám di động đến địa điểm của họ 
để làm xét nghiệm. 

Để yêu cầu phòng khám di động: hãy gọi 
855-MD-GoVAX (855-634-6829)
Hoặc nộp đơn yêu cầu bằng cách sử dụng mã 
QR này (hướng camera của điện thoại vào ô 
mã và làm theo hướng dẫn trên màn hình)        

   hoặc truy cập vào 
   trang  web:  

https://governor.maryland.gov/ 
govaxmobile/ 

https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/%23faq1


2 COVID-19 FYI: XÉT NGHIỆM Giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị! 

TÔI CÓ PHẢI CHI TRẢ PHÍ XÉT NGHIỆM COVID-19 KHÔNG? 
Thông thường, quý vị không phải chi trả phí xét nghiệm COVID-19. Xác nhận với nơi quý vị 
muốn thực hiện xét nghiệm xem có mất phí không. Nếu có mất phí, hãy liên lạc với công 
ty bảo hiểm sức khỏe của quý vị để xem họ có chi trả hay không. Nếu quý vị được hưởng 
Maryland Medicaid, thì Medicaid sẽ chi trả phí xét nghiệm. 

TÔI CÓ THỂ XÉT NGHIỆM COVID-19 TẠI NHÀ KHÔNG? 
Có, quý vị có thể thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại nhà. Quý vị sẽ nhận được kết quả 
sau 15 phút. Quý vị có thể mua các bộ xét nghiệm này tại các nhà thuốc và một số 
cửa hàng mà không cần đơn thuốc. Các bộ xét nghiệm thường có giá từ 20 USD trở 
lên cho hai lần xét nghiệm. Đôi khi, các sở y tế phát bộ dụng cụ xét nghiệm miễn phí 
mà quý vị sử dụng tại nhà. Xác nhận với sở y tế quận của quý vị. 

TÔI NÊN LÀM GÌ NẾU XÉT NGHIỆM CHO RA KẾT QUẢ 
DƯƠNG TÍNH VỚI COVID-19? 
Nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là dương tính, điều đó có nghĩa là quý vị đã mắc 

COVID-19. Quý vị nên: 

• Trao đổi với bác sĩ của quý vị và giữ liên lạc với họ trong thời gian quý vị mắc bệnh.

• Ở nhà và cách ly với những người khác tối thiểu 10 ngày.

• Báo cho những người mà quý vị đã tiếp xúc gần với họ. Họ có thể đã nhiễm COVID-19
khi ở gần với quý vị. Họ cần biết để có thể thực hiện các bước quan trọng, như xét
nghiệm và tránh xa những người khác.

ĐỂ NHẬN TRỢ GIÚP VÀ THÔNG TIN KHÁC 

TRỢ GIÚP VÀ THÔNG TIN KHÁC: 

Y Gọi: 855-MD-GoVAX (855-634-6829) 

Sử dụng mã QR này 
(hướng camera của điện 
thoại vào ô mã và làm 
theo hướng dẫn trên màn 
hình). 
Hoặc truy cập vào trang  
web: 

https://covidlink.maryland.gov/content/ 
testing/ 

TIN TỨC MỚI NHẤT: 

Sử dụng mã QR này để 
đăng ký nhận bản tin điện 
tử (hướng camera của điện 
thoại vào ô mã và làm theo 
hướng dẫn trên màn hình) 
hoặc truy cập vào trang 
web: 

https://covidlink.maryland.gov/content/ 
vaccine/govax/ 

Theo dõi @GoVAXMaryland trên Twitter. 

Dự án này được hỗ trợ một phần bởi tài trợ số CFDA 93.630 từ Cơ Quan Quản Lý Sinh Hoạt Cộng Đồng Hoa Kỳ, Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân 
Sinh Hoa Kỳ, Washington, DC 20201. Những người nhận tài trợ thực hiện các dự án với sự tài trợ của chính phủ được khuyến khích tự do 
bày tỏ những phát hiện và kết luận. Do đó, các quan điểm hoặc ý kiến không nhất thiết đại diện cho chính sách ACL chính thức. 

https://covidlink.maryland.gov/content/testing/
https://covidlink.maryland.gov/content/testing/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/govax/
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