Tỉnh Gunma

HÃY TIÊM CHỦNG VẮC-XIN CORONA THÔI NÀO!!
【Vắc-xin có hiệu quả như thế nào?】

①

Ngăn ngừa một số triệu chứng như sốt, ho,.v.v…ngay cả khi
bị lây nhiễm và mắc bệnh do virus Corona.

②

Ngăn ngừa bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

⚠ Vẫn chưa thể biết được rằng việc tiêm chủng vắc-xin có khả năng ngăn ngừa

lây nhiễm virus Corona hay không.
※

Tiêm chủng vắc-xin virus Corona không mất phí (0 yên)

Hãy liên hệ để được giải đáp thắc mắc (Cuộc gọi có tính phí)

① Vấn đề liên quan đến phiếu tiêm chủng, địa điểm tiêm, cách thức đặt lịch,.v.v…

Liên hệ tới cơ quan chính quyền địa phương nơi sinh sống

② Về triệu chứng,.v.v… sau khi tiêm chủng vắc-xin
Tổng đài Gunma Corona Vacxin

③ Những vấn đề cần tư vấn khác

24/ 24h

19 ngôn ngữ

0570－783－910

Từ thứ hai đến thứ sáu (9:00 đến 17:00)

5 ngôn ngữ

Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma
027－289－8275

Tỉnh Gunma

SAU KHI TIÊM CHỦNG VẮC-XIN VIRUS
CORONA, VIỆC CHÚ Ý ĐỂ KHÔNG BỊ
LÂY NHIỄM VẪN RẤT CẦN THIẾT!
Vì sao!?
Dù đã tiêm chủng vắc-xin
nhưng tôi vẫn bị lây nhiễm virus Corona!

Tuyệt đối không được!
・Chỉ tiêm chủng 1 mũi duy nhất (ngoại trừ người có triệu chứng dị ứng, phản ứng
mạnh khi tiêm chủng mũi đầu tiên không thể tiêm chủng mũi thứ hai)
・Không đeo khẩu trang vì đã tiêm chủng hai mũi vắc-xin
・Cảm thấy yên tâm vì đã tiêm chủng vắc-xin, tổ chức, tham gia tiệc tùng

Hãy cùng tuân thủ!

〇 Tiêm chủng vắc-xin virus Corona 2 lần
〇 Duy trì các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm virus Corona ngay cả khi
đã tiêm chủng
・ Đeo khẩu trang, rửa tay, khử trùng
・ Giữ khoảng cách giữa mỗi người
・ Không tập trung ăn uống, tổ chức, tham gia tiệc tùng với số lượng lớn người
tham dự,.v.v…
⚠Thời gian để vắc-xin phát huy tính hiệu quả là khoảng 2 tuần sau khi tiêm chủng
mũi thứ hai
⚠Tính hiệu quả của vắc-xin không hẳn là 100%

