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Vì sao phải tiêm phòng COVID-19 ? 
 

Khi một người được tiêm phòng vắc-cin chống COVID-19, cơ thể họ sẽ 

chuẩn bị chất đề kháng để chống lại vi-rút này. Điều này cho phép họ tự 

bảo vệ tránh những rủi ro bị lây lan và những biến chứng nghiêm trọng 

của bệnh đồng thời giúp bảo vệ những người xung quanh họ.   

 

Mức độ an toàn  
 

Tất cả các loại vắc-cin chống COVID‑19 được dùng ở Canada đã phải qua 

nhiều kiểm tra về chất lượng và mức độ an toàn. Các loại vắc-cin này đã 

được Bộ y tế Canada kiểm định và chấp thuận.  

 
Các loại vắc-cin được dùng ở Canada và ở Québec 
 

Các vắc-cin này là miễn phí cho tất cả mọi người.  

Các loại vắc-cin đang có hiện nay là : 

1. Pfizer-BioNTech 
2. Moderna 
3. Covishield/AstraZeneca  
 

 

Người cao tuổi và nhân viên y tế sẽ được ưu tiên tiêm phòng. Sau đó, việc tiêm phòng 

được thực hiện rộng rãi hơn theo một trật tự ưu tiên nhất định. Việc tiêm  phòng cho 

phụ nữ mang thai và trẻ em sẽ được xác định dựa theo các nghiên cứu sắp tới.  

 
Hiệu quả  
 

Các loại vắc-cin đều có hiệu quả chống lại COVID-19 trên 80%, 

ngay cả với người lớn tuổi. 

 

Để lấy hẹn : 
Hãy gọi số 514-644-4545  hay vào trang  www.quebec.ca/vaccincovid 

Các loại vắc-cin chống COVID-19 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf
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5 bước trong quá trình tiêm phòng 
 
 
 
 
 

 
 

 

Những tổ chức cộng đồng trong khu phố có thể giúp lấy hẹn 

 và đi theo quý vị đến cuộc hẹn  

Khu phố Số điện thoại Tổ chức cộng đồng  

Côte-des-neiges 514-340-1072 Plan COVID  

Notre-Dame-De-Grâce 

514-487-1311 

 
Conseil des ainés de NDG Côte-St-Luc 

Montréal Ouest 

Hampstead 

Westmount 
Peter-McGill 
Milton-Parc 

438-699-9927 Contactivity 

514-939-9575  Entraide Bénévole Métro 

514-845-2600 #2 La Porte Jaune 

Outremont 
514-312-6522 Réseau d'entraide Covid-19 

514-271-8869 SARPAD 

Parc-Extension 

438-830-3399 Forum des Citoyens Aînés de Montréal 

514-312-6522  Réseau d'entraide Covid-19 

514-271-7224 ASKLIPIOS 

Ville Mont-Royal 514-739-9000 Centre de bénévolat Ville Mont-Royal  

Autre ressource 1-800-363-3399 Résidence Soleil 
 

-1- 

Lấy hẹn 

 

-2- 

Đến nơi được 

tiếp nhận và 

đăng ký sự có 

mặt của mình 

 

-3- 

Một chuyên gia y 

tế sẽ kiểm tra sức 

khỏe của bạn  

 

-4- 

Được tiêm thuốc  

-5- 

Chờ 15 phút 

Các loại vắc-cin chống COVID-19 
 

Traduit par le SIARI  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf

