
 
 

Những người xây dựng nhịp cầu ở Færder cảm ơn bạn đã nhận thông tin về 

korona. 

Bạn đang tham gia chống Covid 19. 

 

Ở mặt sau, bạn nhìn thấy lời chào của Bác sĩ trưởng Công xã với phần giải đáp thắc mắc về 

korona. 

Viện Y tế Công cộng Quốc gia (FHI) cho biết điều này về thuốc ngừa: 

• Ít bị lây nhiễm hơn 

• Ít bị nhập viện hơn 

• Ít có nhu cầu điều trị chuyên sâu và hô hấp hơn 

• Nếu đã nhập viện thì được xuất viện nhanh hơn 

• Giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong do Covid-19 

• Ít lây nhiễm hơn 

•… so với những người chưa được chích ngừa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc: 

Sondos Ibrahim Bassam, sđt. 404 71 664, Bente Gausdal, sđt. 975 45 901, hoặc 

Terje Vangås, sđt. 911 31 339 



Korona và chích ngừa 

Tại sao phải chích ngừa đợt 3 khi thuốc ngừa không chống được Omikron? 

Rất nhiều người hiện đã bị nhiễm Covid-19. Nhiều người phải nhập viện. Chích ngừa làm giảm nguy 

cơ mắc bệnh nghiêm trọng, kể cả đối với biến thể Omikron. 

 

Tác dụng phụ - Rối loạn kinh nguyệt  

Đa số phụ nữ bị ra máu bất thường trong cuộc đời của họ. Chúng tôi không biết liệu điều này có xảy ra 

sau khi chích ngừa thường xuyên hơn bình thường hay không. Chưa có kết nối chắc chắn nào được 

chứng minh. 

 

Vô sinh - cả thanh niên và thiếu nữ đều nghĩ rằng họ có thể trở nên vô sinh nếu họ được chích 

ngừa. 

Không có nghi ngờ rằng thuốc ngừa ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ hoặc gây vô sinh ở 

nam giới. 

 

Đối với những người chưa dùng bất kỳ loại thuốc ngừa nào 

Vẫn chưa muộn để chích ngừa!! Chích ngừa chống Covid-19 được khuyến khích mạnh mẽ. Thuốc 

ngừa bảo vệ chống bệnh tật nghiêm trọng. Trong số những người hiện đang nằm viện với bệnh nặng 

có nhiều người đã không chích ngừa. 

 

Sự tương tác xã hội 

· Điều quan trọng là bạn phải giới hạn số lượng người bạn ở cùng. Bằng cách này, bạn có thể 

hạn chế sự lan nhiễm nếu bạn bị bệnh. 

· Bạn không nên có hơn 10 khách ở nhà ngoài hộ gia đình của bạn. Bạn có thể có tối đa 20 khách 

một lần trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới, với khoảng cách giữa các khách là một mét. 

· Điều quan trọng là bạn phải giữ gìn cho chính mình và kiểm tra korona nếu bạn cảm thấy bị 

bệnh. 

· Nếu bạn được chẩn đoán mắc korona, bạn phải cách ly. Khi ấy bạn phải tự giữ gìn bản thân và 

không được nhận thăm viếng. Thức ăn và các vật dụng cần thiết khác có thể được giao tận cửa 

nếu bạn sống một mình. 

 

Trân trọng 

Elin Nordstrand Jakobsen 

Bác sĩ trưởng Công xã 
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