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Các vắc-xin COVID-19 hiện tại

Hiện nay có ba (3) vắc-xin được FDA cho phép sử dụng: vắc-xin Pfizer-BioNTech (thường
được gọi là vắc-xin Pfizer), vắc-xin Moderna và vắc-xin Johnson & Johnson (J&J).

An toàn và hiệu quả

Tất cả 3 vắc-xin ngày có hiệu quả gần 100% trong việc phòng ngừa nhập viện và tử
vong.
Vắc xin được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho phép sử dụng. Sự chấp
thuận của FDA có nghĩa là các thử nghiệm đã chứng minh rằng vắc xin này có hiệu quả
chống lại COVID-19. Ủy ban Cố vấn Hoạt động Tiêm chủng (ACIP) của FDA và CDC sẽ tiếp
tục theo dõi dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả.
Sự an toàn là một ưu tiên hàng đầu. Không có bước nào bị bỏ qua trong các thử nghiệm lâm
sàng và quy trình thẩm định dữ liệu đối với các vắc-xin COVID-19. Các vắc-xin COVID đang
được áp dụng cùng các tiêu chuẩn như các vắc-xin khác để đảm bảo chúng là an toàn.

Bệnh nhân không tốn chi phí gì

Chính phủ liên bang đang cung cấp vắc-xin miễn phí cho người dân. Quý vị KHÔNG cần
phải có bảo hiểm được tiêm vắc-xin. Nếu quý vị có bảo hiểm, bảo hiểm có thể nhận được
hóa đơn nhưng vắc-xin sẽ được cung cấp miễn phí cho QUÝ VỊ.

Đủ điều kiện

Tất cả mọi người ở Louisiana từ 16 tuổi trở lên đều đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID19.
Việc có một phần lớn dân số đã tiêm vắc-xin là cách hiệu quả nhất của chúng ta để trở lại
cuộc sống bình thường phần nào. Dựa trên các nội dung thảo luận với các đối tác liên bang
của chúng tôi, chúng tôi được khuyến khích rằng Louisiana sẽ nhận được đủ liều để tiêm
vắc-xin cho tất cả những ai muốn tiêm.
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