Thông tin cơ bản về việc tiêm phòng virus
Corona

Chúng tôi khuyên bạn nên tiêm phòng để bảo vệ bản thân và gia đình mình!
Nơi tiêm phòng là ở đâu?
Bạn đang sống trong một chỗ ở của LAF
Bác sĩ sẽ đến tận nơi và tiêm phòng cho những người trong chỗ ở.
Vắc xin được sử dụng là của hãng Biontech.

Việc tiêm phòng này là tự nguyện.
Bạn có thể quyết định:
Tôi có muốn được tiêm phòng? Hay không?

Việc tiêm phòng này miễn phí.

Bạn không phải chi trả một khoản nào cho tiêm phòng.

Trẻ em và thiếu niên dưới 15 tuổi.

Phụ nữ mang thai.

Người bị sốt.
Người bị dị ứng vắc xin,
Dị ứng có nghĩa là:
Bạn không thể chịu được một loại thuốc gì đó.

Nếu bạn đã nhiễm virus Corona.
Giờ bạn vẫn còn được bảo vệ và chỉ phải tiêm phòng 1 lần sau đó.
Bác sĩ sẽ cho bạn biết khi nào bạn sẽ phải tiêm thêm 1 lần nữa.

Ai không nên tiêm phòng?
Nội dung của ấn phẩm LAF này dựa trên các thông tin từ Viện Robert Koch (RKI) Berlin hợp tác với Đại học Y
khoa Charité Berlin, Văn phòng Trung tâm Sức khỏe Tình dục Friedrichshain-Kreuzberg, Trung tâm Kế hoạch
hóa Gia đình Berlin e.V. - BALANCE và Koord FM của Bộ Thượng viện về Hội nhập, Công việc và Các vấn đề xã
hội.
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Trước khi tiêm phòng, bạn vui lòng cho bác sĩ biết:

•
•

nếu bạn đã nhiễm virus Corona,
nếu bạn đã từng cảm thấy mệt mỏi khi gặp bác sĩ,

•
•

nếu bạn đã từng ngất đi khi tiêm,
nếu bạn không chịu được tiêm phòng,

•

nếu bạn đã tiêm vắc xin khác trong vòng 2 tuần qua,

•

nếu bạn bị dị ứng,
Dị ứng có nghĩa là:
Bạn không thể chịu được một loại thuốc gì đó.

Sau khi tiêm phòng:

Nhiều người có khả năng chịu đựng tốt khi tiêm phòng.
Tiêm phòng chính là tấm vé giúp bạn trở lại cuộc sống bình thường.
Chẳng hạn: Thăm nom, các khóa học ngôn ngữ, trường học hoặc đi làm.
Bạn có thể đi mua sắm trở lại mà không cần xét nghiệm.
Một số người có cảm giác khó chịu sau khi tiêm phòng.
Họ cảm thấy đau đớn.
Hoặc không khỏe.
Cảm giác khó chịu sẽ nhanh chóng biến mất.
Bạn có bị đau sau khi tiêm phòng hay không?
Bạn cảm thấy không khỏe sau khi tiêm phòng?
Hãy liên hệ với nhân viên tại chỗ ở.
Nhân viên đó sẽ hỏi bác sĩ.
Bác sĩ sẽ cho bạn biết bạn cần phải làm gì.
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