CÁC GỢI Ý ĐỂ NHÂN VIÊN TRUNG TÂM Y TẾ SỬ DỤNG ĐỐI VỚI NỘI
DUNG ĐĂNG LÊN MẠNG XÃ HỘI VỀ VIỆC TIÊM VẮC-XIN COVID-19
NACHC đã thiết kế các hình ảnh để sử dụng kèm theo những bài đăng lên mạng xã hội này. Hãy truy cập
Bộ công cụ Truyền thông Xã hội về COVID

THÔNG ĐIỆP CHÍNH: VẮC-XIN COVID-19 LÀ CÔNG CỤ QUAN TRỌNG GIÚP NGĂN CHẶN SỰ
LÂY LAN CỦA ĐẠI DỊCH
BÀI ĐĂNG TRÊN FACEBOOK
Việc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ không chỉ bảo vệ bạn mà còn giúp ngăn chặn sự lây lan
của đại dịch. Mặc dù không có một công cụ duy nhất nào đủ để ngăn chặn đại dịch, nhưng
tiêm chủng là một bước hành động rất quan trọng. Cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân
khỏi COVID-19 sẽ là sự kết hợp của nhiều biện pháp như tiêm vắc-xin COVID-19, đeo
khẩu trang, duy trì giãn cách tối thiểu là 6 feet xa khỏi những người khác, không tụ tập
đông người và rửa tay thường xuyên. Không có một công cụ duy nhất nào đủ để ngăn
chặn đại dịch. Hãy tìm hiểu thêm về các lợi ích của việc tiêm vắc-xin COVID-19: https://w w
w.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/vaccines/about-vaccines/vaccine-benefits.html

BÀI ĐĂNG TRÊN INSTAGRAM
Việc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ không chỉ bảo vệ bạn mà còn giúp ngăn chặn sự lây lan của đại
dịch. Mặc dù không có một công cụ duy nhất nào đủ để ngăn chặn đại dịch, nhưng tiêm chủng là
một bước hành động rất quan trọng. Cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân khỏi #COVID-19 sẽ
là sự kết hợp của nhiều biện pháp như tiêm #vắc-xin COVID-19, đeo khẩu trang, duy trì giãn
cách tối thiểu là 6 feet xa khỏi những người khác, không tụ tập đông người và rửa tay thường
xuyên. Không có một công cụ duy nhất nào đủ để ngăn chặn đại dịch.
Hãy tìm hiểu thêm về các lợi ích của việc tiêm vắc-xin COVID-19: cdc.gov/coronavirus/vaccines

BÀI ĐĂNG TRÊN TWITTER
Việc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ không chỉ bảo vệ bạn mà còn giúp ngăn chặn sự lây lan
của đại dịch. Việc tiêm vắc-xin COVID-19, đeo khẩu trang, duy trì giãn cách tối thiểu là 6
feet xa khỏi những người khác, không tụ tập đông người và rửa tay thường xuyên là tất cả
những biện pháp cần thiết. Hãy tìm hiểu thêm: https://w w w.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/about-vaccines/vaccine- benefits.html

THÔNG ĐIỆP CHÍNH: VẮC-XIN COVID-19 SẼ KHÔNG KHIẾN BẠN BỊ NHIỄM COVID-19
BÀI ĐĂNG TRÊN FACEBOOK
Vắc-xin sẽ không khiến bạn bị nhiễm COVID-19. Không có loại vắc-xin COVID-19 nào hiện đang
được cung cấp tại Hoa Kỳ mà sử dụng vi-rút sống gây bệnh COVID-19. Bạn có thể gặp các triệu
chứng như bị sốt sau khi được tiêm vắc-xin. Điều này không có gì khác thường và đó là một dấu
hiệu hệ miễn dịch của bạn đang tìm cách nhận biết và chống lại vi-rút gây ra COVID-19. Hãy tìm
hiểu thêm về những sự thật đằng sau vắc-xin COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/about- vaccines/vaccine-myths.html

BÀI ĐĂNG TRÊN INSTAGRAM
Vắc-xin sẽ không khiến bạn bị nhiễm COVID-19. Không có loại vắc-xin COVID-19 nào hiện
đang được cung cấp tại Hoa Kỳ mà sử dụng vi-rút sống gây bệnh COVID-19. Bạn có thể gặp
các triệu chứng như bị sốt sau khi được tiêm #vắc-xin. Điều này không có gì khác thường và đó
là một dấu hiệu hệ miễn dịch của bạn đang tìm cách nhận biết và chống lại vi-rút gây ra
COVID-19. Hãy tìm hiểu thêm về những sự thật đằng sau vắc-xin COVID-19:
cdc.gov/coronavirus

BÀI ĐĂNG TRÊN TWITTER
Vắc-xin sẽ không khiến bạn bị nhiễm COVID-19. Không có loại vắc-xin nào hiện đang được cung
cấp tại Hoa Kỳ mà sử dụng vi-rút sống gây bệnh COVID-19. Bạn có thể gặp các triệu chứng như
bị sốt sau khi được tiêm vắc-xin. Điều này không có gì khác thường. Tìm hiểu thêm sự thật về
#vắc-xin: https://www.cdc. gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about-vaccines/vaccine-my
ths.html
NGUỒN:
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html#social

TÀI LIỆU MẪU TRUYỀN THÔNG VỀ VIỆC TIÊM CHỦNG COVID-19 ĐỂ
NHÂN VIÊN TRUNG TÂM Y TẾ SỬ DỤNG
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
HÃY BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH BẠN BẰNG VIỆC TIÊM VẮC-XIN COVID-19
<Insert name of Community Health Center> sẽ cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin COVID-19 vào
ngày <insert date and time> tại <insert address of facility>.
<Insert City><Insert Date> - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến
nghị việc tiêm vắc-xin COVID-19 để phòng chống COVID-19 và bảo vệ gia đình cùng cộng
đồng của bạn. Bạn có thể được tiêm vắc-xin miễn phí vào ngày <insert date and time> tại
<insert name of Community Health Center>.
Việc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ không chỉ bảo vệ bạn mà còn giúp ngăn chặn sự lây lan của
đại dịch. Mặc dù không có một công cụ duy nhất nào đủ để ngăn chặn đại dịch, nhưng tiêm
chủng là một bước hành động rất quan trọng. Cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân khỏi
COVID-19 sẽ là sự kết hợp của nhiều biện pháp như tiêm vắc-xin COVID-19, đeo khẩu trang,
duy trì giãn cách tối thiểu là 6 feet xa khỏi những người khác, không tụ tập đông người và rửa
tay thường xuyên. Hãy nhớ đi tiêm chủng! #Đâylàcơhộicủachúngta (#ThisIsOurShot).
<insert name of senior official at Community Health Center> đã nói “Tôi đã tiêm vắc-xin
COVID-19” . “Phòng chống COVID-19 tại trung tâm y tế của chúng tôi và cộng đồng chúng ta
là một nỗ lực chung của nhiều người. Bằng cách tiêm vắc-xin, tôi đang bảo vệ sức khỏe của
gia đình tôi và cộng đồng của tôi.”

Trung tâm CDC và các chuyên gia y tế đều nhất trí rằng vắc-xin COVID-19 an toàn. Tất cả
các loại vắc-xin COVID-19 đã được thử nghiệm lâm sàng trên hàng chục nghìn người để bảo
đảm vắc-xin đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và có hiệu quả phòng ngừa cho người
trưởng thành ở các độ tuổi, chủng tộc và sắc tộc khác nhau. Đã không có vấn đề nghiêm
trọng nào về độ an toàn. Trung tâm CDC và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm
(FDA) sẽ tiếp tục giám sát các loại vắc-xin này để tìm kiếm các vấn đề về an toàn trong bối
cảnh hiện nay khi chúng đang được đưa vào sử dụng.
Không có loại vắc-xin COVID-19 nào hiện đang được cung cấp tại Hoa Kỳ mà sử dụng vi-rút
sống gây bệnh COVID-19. Bạn có thể gặp các triệu chứng như bị sốt sau khi được tiêm vắcxin. Điều này không có gì khác thường và đó là một dấu hiệu hệ miễn dịch của bạn đang tìm
cách nhận biết và chống lại vi-rút gây ra COVID-19.
Để biết thêm thông tin, hoặc đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin, hãy truy cập <insert Community Health
Center website> hoặc gọi đến <insert Community Health Center phone number>.

THÔNG BÁO 30 GIÂY TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG
(TRÊN RADIO HOẶC TIVI)
Hãy bảo vệ bản thân và gia đình của bạn bằng cách tiêm vắc-xin COVID-19. <Insert name of
Community Health Center> sẽ cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin COVID-19 vào ngày <insert date
and time> tại <insert address of facility>.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) khuyến nghị việc tiêm
Vắc-xin COVID-19 để phòng chống COVID-19 và bảo vệ bạn cùng gia đình bạn.
Cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19 là sự kết hợp của nhiều biện pháp như
tiêm vắc-xin COVID-19, đeo khẩu trang, duy trì giãn cách tối thiểu là 6 feet xa khỏi những người
khác, không tụ tập đông người và rửa tay thường xuyên. Không có một công cụ duy nhất nào đủ
để ngăn chặn vi-rút này. Việc tiêm vắc-xin này sẽ bảo đảm an toàn cho bạn và gia đình bạn.
Để biết thêm thông tin, hoặc để đặt lịch tiêm vắc-xin, hãy truy cập <insert Community Health
Center website> hoặc gọi đến số <insert Community Health Center phone number>.

LỜI MỜI ĐẾN CƠ SỞ TIÊM VẮC-XIN ĐĂNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI
LỜI MỜI ĐĂNG TRÊN FACEBOOK
Hãy bảo vệ bản thân và gia đình của bạn bằng cách tiêm vắc-xin COVID-19. <Insert name of
Community Health Center> sẽ cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin COVID-19 vào ngày <insert date
and time> tại <insert address of facility>.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) khuyến nghị việc tiêm
Vắc-xin COVID-19 để phòng chống COVID-19 và bảo vệ bạn cùng gia đình bạn.
Việc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ không chỉ bảo vệ bạn mà còn giúp ngăn chặn sự lây lan của đại
dịch. Mặc dù không có một công cụ duy nhất nào đủ để ngăn chặn đại dịch, nhưng tiêm chủng là
một bước hành động rất quan trọng. Cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19 sẽ
là sự kết hợp của nhiều biện pháp như tiêm vắc-xin COVID-19, đeo khẩu trang, duy trì giãn cách
tối thiểu là 6 feet xa khỏi những người khác, không tụ tập đông người và rửa tay thường xuyên.
Hãy nhớ đi tiêm chủng! #Đâylàcơhộicủachúngta (#ThisIsOurShot).
Để biết thêm thông tin, hoặc để đặt lịch tiêm vắc-xin, hãy truy cập <insert Community Health
Center website> hoặc gọi đến số <insert Community Health Center phone number>.

LỜI MỜI ĐĂNG TRÊN INSTAGRAM
Hãy bảo vệ bản thân và gia đình của bạn bằng cách tiêm vắc-xin COVID-19. <Insert name of
Community Health Center> sẽ cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin COVID-19 vào ngày <insert date
and time> tại <insert address of facility>.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) khuyến nghị việc tiêm
Vắc-xin COVID-19 để phòng chống COVID-19 và bảo vệ bạn cùng gia đình bạn.
Để biết thêm thông tin, hoặc để đặt lịch tiêm vắc-xin, hãy truy cập <insert community Health
Center website> hoặc gọi đến số <insert Community Health Center phone number>.

LỜI MỜI ĐĂNG TRÊN TWITTER
@CDCgov khuyến nghị việc tiêm #COVID-19vaccine để phòng chống COVID-19 và bảo vệ
bạn cùng gia đình bạn. Để biết thêm thông tin, hoặc đặt lịch hẹn tiêm #vắc-xin, hãy truy cập
<insert Community Health Center website> hoặc gọi đến số <insert Community Health Center
phone number>.

