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Coronavirus (COVID-19) là gì?
Coronavirus (còn được gọi là Covid-19 hoặc COVID-19) là một bệnh mới đã lưu hành hơn một năm nay. Nó đã gây ra
sự gián đoạn lớn trên toàn thế giới.

Phần lớn mọi người sẽ khá hơn từ Coronavirus khi ở nhà nghỉ ngơi,

Nhưng với một số người điều này là rất nghiêm trọng
và gây ra bệnh nặng hoặc thậm chí tử vong.

Một số triệu chứng của Coronavirus:

Một cơn ho mới và bạn tiếp tục
ho

Nhiệt độ cao

Nếu bạn có những triệu chứng trên, hãy ở nơi bạn đang ở
và đừng đi ra ngòai cộng đồng. Gọi điện số 119 hoặc truy
cập www.gov.uk/get-coronavirus-test để đặt kiểm tra

Thính giác hoặc vị giác của bạn
biến mất hoặc thay đổi
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Tất cả chúng ta phải ngăn chặn sự lây lan của coronavirus bằng cách che mặt khi chúng ta di chuyển xung
quanh, giữ khoảng cách với người khác và rửa tay thường xuyên.

Tin tốt là hiện có vắc-xin để bảo vệ bạn khỏi coronavirus.
Đó là lựa chọn của bạn có nên tiêm vắc-xin hay không, nhưng điều đó rất được khuyến khích. Thông tin
thêm về vắc-xin nằm ở phía bên kia của trang này.
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Giới thiệu về vắc-xin coronavirus (COVID-19)
Vắc-xin Coronavirus là mũi
tiêm

Bạn sẽ cần 2 mũi tiêm vắc-xin,
cách nhau từ 3 đến 12 tuần
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Vắc-xin đã được thử nghiệm
để đảm bảo an toàn
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Vắc-xin Corona vi-rút không chứa bất kỳ sản phẩm động vật nào.

Bằng cách tiêm vắc-xin, bạn tự bảo vệ mình khỏi Coronavirus.
Vắc-xin không thể cung cấp
cho bạn Coronavirus

Có vắc-xin làm cho bạn ít có
khả năng bị bệnh từ
Coronavirus

Chúng tôi vẫn chưa biết liệu nó
có ngăn bạn trong việc nhiễm và
truyền vi-rút hay không
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Vắc-xin không thể cung cấp cho bạn Coronavirus, nhưng nó có khả năng làm cánh tay bạn đau. Nó là bình
thường khi bạn cảm thấy không khỏe, như thể bạn bị cảm lạnh, trong 1-2 ngày sau khi tiêm. Điều này có
nghĩa là vắc-xin đang dạy cơ thể bạn chống lại Coronavirus.
Vắc-xin sẽ không cung cấp cho bạn sự bảo vệ ngay lập tức. Phải mất vài tuần để bắt đầu làm việc. Bạn cần
phải có cả hai liều vắc-xin để có được sự bảo vệ tốt nhất.
Nhưng bạn vẫn phải an toàn, sau khi tiêm vắc-xin xin vui lòng tiếp tục:
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Tránh xa người khác (cách ly
giao tiếp xã hội)

Đeo khẩu trang

Rửa tay bạn kĩ và thường xuyên

