
 

 

Why is COVID-19 Vaccination Important? 

Tại sao vắc xin Covid-19 quan trọng? 

 

 

Reason 1: Because it protects you and those you love. Simply put, medical and public 

health experts believe that getting a COVID-19 vaccine will help keep you from getting seriously ill. 

Getting vaccinated will also protect people around you, particularly those who are vulnerable. It 

boosts your immune system and protects you and those you’re around. 

 

Lý do thứ nhất: Vì vắc xin bảo vệ bạn và những người bạn yêu thương. Nói một cách 

đơn giản, các chuyên gia sức khỏe và y tế cộng đồng cho rằng tiêm vắc xin Covid-19 sẽ giúp 

bạn tránh được việc bạn bị ốm nặng. Tiêm vắc xin cũng sẽ bảo vệ những người quanh bạn, 

đặc biệt là những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Vắc xin tăng cường hệ thống miễn dịch 

bảo vệ bạn và những người xung quanh. 

 

 

Reason 2: Because it is very safe! Many vaccine recipients don’t notice any side effects at 

all, but some may notice a sore arm, swelling, low-grade fever, chills or fatigue. These symptoms 

generally resolve fully in 1-2 days, however.  

 

Lý do thứ hai: Vì vắc xin rất an toàn. Nhiều người sau khi tiêm vắc xin không nhận thấy bất 

cứ tác dụng phụ nào nhưng một số người có thể có biểu hiện nhức cánh tay, bị sưng, bị sốt 

nhẹ, bị cảm lạnh hoặc mệt mỏi. Tuy nhiên, các triệu chứng này sẽ hết sau một, hai ngày.  

 

All of the COVID-19 vaccines have gone through rigorous clinical trials with tens of thousands of 

people before they were approved for use. Even if you have had COVID-19 and recovered, the CDC 

recommends vaccination. That’s because experts do not know how long you are protected from 

getting sick again after having COVID-19, but they do know that the vaccine offers longer immunity to 

COVID-19 than natural infection from the disease. 

 

Tất cả các loại vắc xin Covid-19 đã qua quá trình thử nghiệm lâm sàng khắt khe trên hàng 

chục nghìn người trước khi được đưa vào sử dụng. Ngay cả khi nếu bạn đã mắc Covid-19 và 

đã hồi phục thì Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) vẫn khuyến cáo bạn nên tiêm vắc xin. 

Điều này xuất phát từ việc các chuyên gia không chắc chắn bạn sẽ được bảo vệ bao lâu và 

chừng nào bạn có thể bị ốm lại sau khi bạn đã hồi phục từ việc bị nhiễm Covid-19.  

 

 

 

 

 



 

 

Reason 3: Because if we want to get back to normal, COVID-19 vaccination is 

one of the best answers! Let’s be honest – we are tired of the pandemic by now. We want our 

children to go back to school. We want our places of worship to open fully and we want our 

businesses to thrive.  

 

Lý do thứ ba: Bởi vì nếu bạn muốn trở lại cuộc sống bình thường thì vắc xin Covid-19 

là một trong những câu trả lời tốt nhất. Thẳng thắn mà nói, cho đến giờ chúng ta đã mệt 

mỏi vì đại dịch. Chúng ta mong muốn con cái trở lại trường. Chúng ta muốn những nơi chúng 

ta đến cầu nguyện mở cửa trở lại và chúng ta muốn công việc kinh doanh khởi sắc.  

 

 

Don’t forget: A combination of getting vaccinated and following the CDC’s 

recommendations, such as wearing a mask and social distancing, will offer you 

the best protection from COVID-19. 

 

Đừng quên rằng việc kết hợp giữa tiêm vắc xin và làm theo hướng dẫn của 

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh như đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách 

xã hội sẽ bảo vệ bạn tốt nhất khỏi Covid-19.  

 

 

 


