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Những hướng dẫn cần theo ngay sau khi vừa tiêm phòng 
 

Chờ 15 phút trước khi rời nơi mình được tiêm phòng vắc-cin.  

Trong trường hợp bị dị ứng với thuốc, các triệu chứng của dị ứng sẽ xuất hiện ngay 
vài phút sau khi vừa được tiêm phòng. 

 

Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy báo ngay với 

người vừa tiêm vắc-cin cho bạn. Người này sẽ điều trị  

cho bạn ngay. 

 

 

Các triệu chứng sau khi được tiêm phòng  

Có thể có các triệu chứng ở mức nhẹ hay trung bình sau khi được tiêm phòng. Các 

triệu chứng này có thể kéo dài một vài ngày. Đó là các triệu chứng sau:  

 

 

 

 

 

 

Đến hôm nay, không có trường hợp dị ứng nghiêm trọng nào xảy ra khi sử dụng các loại 

vắc-cin đã được Bộ y tế Canada chấp thuận. 

Những hướng dẫn cần theo khi ở nhà 

Nếu bị đỏ, đau hay sưng ở nơi tiêm thuốc, hãy dùng 1 khăn ẩm lạnh 

chườm lên đó.  

 

Những hướng dẫn cần theo sau khi 
tiêm phòng vắc-cin chống COVID-19 

 

Sốt hoặc ớn lạnh Đau nơi tiêm thuốc Mệt mỏi 
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Khi nào cần tư vấn 

Hãy tư vấn bác sĩ của bạn hay gọi 8-1-1 nếu bạn rơi vào một trong các tình huống sau: 

 

• Bạn cảm thấy các triệu chứng nặng và bất thường. 

 

• Các triệu chứng càng ngày càng nặng hơn thay vì 
giảm đi. 

 

• Các triệu chứng kéo dài hơn 48 giờ. 

 

 

Duy trì các quy định để bảo vệ mình và mọi người 
 
Vắc-cin bắt đầu có hiệu lực sau 14 ngày được tiêm thuốc. Ngoài ra, để có được sự miễn 
dịch tập thể, phần lớn dân số phải được tiêm phòng.  
 
Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục duy trì các quy định sau :  

 
 

 

 

 

 

 

Xét nghiệm 

 
Nếu bạn có các triệu chứng của COVID-19, hãy lấy hẹn để 

được xét nghiệm, hãy tự cách ly và tuân theo những 

hướng dẫn của trung tâm y tế cộng đồng.  

 

Những hướng dẫn cần theo sau khi 

tiêm phòng vắc-cin chống COVID-19 

Giữ khoảng cách 2 mét  Rửa tay thường xuyên  Mang khẩu trang  
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