
Sau khi Tiếp nhận Vắc xin 

Nếu trong vòng 48 giờ sau khi chủng ngừa, bạn gặp phải: Hành động cần thực hiện: Ảnh hưởng đến công việc của bạn:

Sốt (nhiệt độ 100,4 độ trở lên) • Gọi cho Nhân viên Y tế

• Nghỉ việc trong thời gian chờ Kiểm tra Sức 
khỏe Lao động

• Nếu sốt kéo dài hơn 48 giờ, bạn có thể được 
xét nghiệm COVID-19

Bị hạn chế làm việc; thời gian nghỉ 
được chi trả tối đa 48 giờ.

Các triệu chứng mệt mỏi, đau cơ hoặc đau đầu từ trung bình đến nặng 
gây cản trở các hoạt động hàng ngày của bạn. Trong những trường hợp 
bình thường, bạn sẽ không cảm thấy đủ khỏe để làm việc.

•  Gọi cho Nhân viên Y tế

• Nghỉ việc trong thời gian chờ Kiểm tra Sức 
khỏe Lao động

• Nếu sốt kéo dài hơn 48 giờ, bạn có thể được 
xét nghiệm COVID-19

Bị hạn chế làm việc; thời gian nghỉ 
được chi trả tối đa 48 giờ.

Các triệu chứng mệt mỏi nhẹ, đau cơ hoặc đau đầu không ảnh hưởng 
đến các hoạt động hàng ngày. Trong những trường hợp bình thường,  
bạn sẽ cảm thấy đủ khỏe để làm việc.

Không Công việc không bị hạn chế

Đau cánh tay, đau nhức, tấy đỏ hoặc viêm quanh vết tiêm Không Công việc không bị hạn chế

Các triệu chứng khác 
**Những triệu chứng này không mong muốn từ vắc xin **

Xuất hiện triệu chứng ho hoặc ho nặng hơn, khó thở, tiêu chảy hoặc đau 
họng và/hoặc mất vị giác hoặc khứu giác

• Gọi cho Nhân viên Y tế

• Nghỉ việc trong thời gian chờ Kiểm tra Sức 
khỏe Lao động

• Nếu sốt kéo dài hơn 48 giờ, bạn có thể được 
xét nghiệm COVID-19

Bị hạn chế làm việc; thời gian nghỉ 
được chi trả trong khi chờ xét nghiệm 
(tối đa 48 giờ).

Chúc mừng bạn đã thực hiện một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại COVID-19 bằng cách tiêm chủng vắc xin. Dưới đây là một số bước quan trọng  
cần thực hiện trong những ngày tới và tuần tới. 

Lưu ý về các tác dụng phụ 
Bất kỳ ai tiêm vắc xin COVID-19 đều có thể gặp một số tác dụng phụ, trong đó có nhiều tác dụng phụ mong muốn và có thể cho thấy cơ thể bạn đang đáp ứng thích 
hợp với vắc xin bằng cách phát triển phản ứng miễn dịch để bảo vệ bạn trong tương lai. Lưu ý rằng những tác dụng phụ này có thể rõ ràng hơn sau liều vắc xin thứ 
hai. Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, bảng dưới đây đưa ra hướng dẫn về những gì bạn nên làm và các tác dụng phụ đó có thể ảnh hưởng đến công việc của 
bạn như thế nào.

Phải làm gì nếu bạn gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng 
Nếu bạn gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng với thuốc chủng ngừa COVID-19 như: sốc phản vệ, khó thở, huyết áp thấp hoặc bắt buộc phải sử dụng epinephrine (EpiPen), 
bạn không nên tiêm liều thứ 2 của thuốc chủng ngừa COVID-19 hoặc một loại khác của vắc xin mRNA COVID-19 (Pfizer BioNTech hoặc Moderna). Nếu bạn có bất kỳ câu 
hỏi hoặc thắc mắc nào về việc chủng ngừa liều thứ hai, vui lòng liên hệ với Nhân viên Y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của bạn. 
 

Tiếp tục Tuân thủ các Thực hành An toàn
Giống như các loại vắc xin khác, vắc xin COVID-19 cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, sẽ mất vài tháng để có đủ số người được chủng ngừa trước khi chúng ta có thể bắt đầu 
giảm phụ thuộc vào các thực hành an toàn cơ bản. Do đó, tất cả chúng ta phải tiếp tục mang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 
với người khác ít nhất 6 feet bất cứ khi nào có thể và thường xuyên rửa tay sạch sẽ. Thực hiện theo các bước đơn giản này sẽ giúp giảm đáng kể sự lây lan của COVID-19 
và các bệnh do vi rút khác. 
 
Cân nhắc Đăng ký v-safe 
V-safe là một công cụ tự nguyện dựa trên điện thoại thông minh do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cung cấp. Thông qua tin nhắn văn bản và khảo 
sát trên vsafe.cdc.gov cho phép báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nào mà bạn có thể gặp phải và nhận các đăng ký sức khỏe được cá nhân hóa. Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập vsafe.cdc.gov. Xin lưu ý rằng công cụ này không thay thế cho việc báo cáo cho Nhân viên Y tế bất kỳ triệu chứng nào mà bạn gặp phải sau khi tiêm chủng.
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https://vsafe.cdc.gov/

