
Bảo vệ Bản
thân Khỏi
Bệnh Viêm
gan B

Hãy Tiêm chủng!

Cập nhật ngày 09/12/2021.
Tài liệu này được hình thành với sự tài trợ cua Bộ Y tế và Nhân sinh Hoa Kỳ, Văn phòng Y tế
Sắc dân Thiểu số.
Tài liệu này được hình thành bởi Ủy ban Dịch vụ Châu Phi (http://www.africanservices.org/)
với sự trợ giúp của Trung tâm Y tế Cộng đồng Charles B. Wang (http://www.cbwchc.org/)
dựa trên các tài liệu của Trung tâm dành cho Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh
(https://www.cdc.gov/) và Cơ sở Viêm gan B (https://www.hepb.org/).

268 Canal Street 
(646) 276-6142

136-26 37th Avenue 
(718) 661-6368

Chinatown, Manhattan:

Flushing, Queens: 

Đừng đợi cho đến khi quá muộn.
Chúng tôi đang cung cấp vắc xin viêm gan B
MIỄN PHÍ.
Hãy đặt lịch hẹn với chúng tôi ngay hôm nay!



Các tác dụng phụ có thể có của vắc xin 
viêm gan B bao gồm:

Về vắc xin viêm gan B:

Chúng tôi cung cấp vắc xin Heplisav-B, sử dụng cho người lớn từ 18 tuổi trở
lên. Vắc xin này được tiêm hai liều, cách nhau một tháng.
Việc tiêm vắc xin viêm gan B cùng lúc với các vắc xin khác (tức là tiêm phòng
cúm) là an toàn.
Nếu quý vị đang mang thai thì quý vị vẫn có thể tiêm vắc xin loại ba mũi. Vắc
xin này an toàn và đã được chấp thuận để sử dụng cho phụ nữ mang thai.
Những người mắc bệnh cấp tính, nhẹ, chẳng hạn như cảm lạnh, cũng có thể
được tiêm vắc xin.
Những người bị bệnh vừa phải hoặc nặng nên đợi cho đến khi khỏi bệnh
trước khi tiêm ngừa vắc xin viêm gan B.

Vắc xin là hình thức bảo vệ an toàn và hiệu quả:

Quý vị không thể bị nhiễm viêm gan B từ vắc xin. Vắc xin viêm gan B không
chứa bất kỳ sản phẩm máu nào hoặc bất kỳ thứ gì khác có thể truyền bệnh
viêm gan B.
95% những người được tiêm chủng tạo ra kháng thể bảo vệ. Những người
khác đôi khi cần được tiêm thêm.

Đau ở nơi tiêm
Sốt
Đau đầu
Kiệt sức hoặc mệt mỏi
Phản ứng dị ứng*

*Nếu quý vị bị dị ứng nghiêm trọng hoặc có tiền sử dị ứng với vắc xin thì không
nên tiêm vắc xin viêm gan B. Nếu quý vị thấy các dấu hiệu của phản ứng dị ứng
(nổi mề đay, sưng mặt và cổ họng, khó thở, chóng mặt, suy nhược, thay đổi thị
lực hoặc ù tai), hãy gọi số 9-1-1 và đến bệnh viện gần nhất.

Viêm gan B là một trong những nguyên nhân
hàng đầu gây ung thư gan, nhưng bệnh này 
có thể dễ dàng phòng ngừa bằng vắc xin 
viêm gan B.


