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COVID-19 vaccines are safe:
COVID-19 vaccines are not experimental. They went through all
the required stages of clinical trials. Extensive testing and
monitoring have shown that these vaccines are safe and
effective.
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Once fully vaccinated, you can do more:
Fully-vaccinated people can resume normal activities without a
mask or social distancing. You are considered fully vaccinated
two weeks after your second dose of Moderna or Pfizer or two
weeks after a single-dose of Janssen (J&J) vaccine.
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COVID-19 vaccination is a safer way to
help build protection:
It does not matter if you have had COVID-19,
getting vaccinated is still the best way to
boost immunity against future infections
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None of the COVID-19 vaccines
can make you sick with COVID-19:
You cannot become infected from a
COVID-19 vaccine because none of
the vaccines approve for use
contain the live virus.
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COVID-19 vaccines are
effective:
All vaccines approved for use
can keep you from getting
and spreading the virus.

or call 832-393-4220 for more information
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Vắc-xin COVID-19 an toàn:
Vắc-xin COVID-19 không phải là vắc-xin thử nghiệm. Chúng đã trải qua tất cả
các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cần thiết. Việc thử nghiệm và giám sát trên
diện rộng đã cho thấy rằng các loại vắc-xin này an toàn và hiệu quả.
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Sau khi được tiêm vắc-xin đầy đủ, quý vị có thể làm được nhiều việc hơn:
Những người đã được tiêm vắc-xin đầy đủ có thể tiếp tục tham gia các hoạt
động bình thường mà không cần đeo khẩu trang hoặc thực hiện giãn cách xã
hội. Quý vị được coi là đã tiêm vắc-xin đầy đủ hai tuần sau khi tiêm liều thứ hai
của Moderna hoặc Pfizer hoặc hai tuần sau khi tiêm một liều vắc-xin Janssen
(J&J).
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Tiêm vắc-xin COVID-19 là một cách an toàn hơn để
giúp xây dựng cơ chế bảo vệ:
Bất luận quý vị bị nhiễm COVID-19, tiêm vắc-xin vẫn là
cách tốt nhất để tăng cường miễn dịch chống lại các
bệnh nhiễm trùng trong tương lai
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Không có loại vắc-xin COVID-19 nào có thể
khiến quý vị bị nhiễm bệnh COVID-19:
Quý vị không thể bị nhiễm COVID-19 từ
vắc-xin vì không loại vắc-xin nào được chấp
thuận sử dụng có chứa virus sống.
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Vắc-xin COVID-19 có hiệu quả:
Tất cả các loại vắc-xin được chấp
thuận sử dụng có thể ngăn quý vị bị
nhiễm và lây truyền virus.
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