
Tiêm chủng là gì, tiêm như thế 
nào, và tại sao lại cần tiêm chủng 
Vắc xin có cùng các mầm mống gây bệnh, nhưng các vi trùng này đã 
bị tiêu diệt hoặc làm yếu đi, do đó bạn sẽ không bị bệnh. Bằng cách 
đó, cơ thể bạn học cách chống lại giai đoạn còn yếu của căn bệnh và 
có cơ hội tốt hơn để chống lại căn bệnh một cách toàn diện. 
denverpublichealth.org/ResourcesOnVaccination

"... Tôi không thể bị bệnh. 
Tôi đã có khoản nợ vay sinh 
viên và cũng không muốn lo 
lắng về khoản nợ y tế, nếu 

tôi có thể giúp nó " Grace, 1 
cư dân Millennial Denver 

Nếu bạn đã tiêm phòng và có khả năng không bị ảnh hưởng bởi một căn bệnh 
nào đó, bạn cũng sẽ giảm nguy cơ lây bệnh cho những người bạn yêu thương 
hoặc những người dễ bị tổn thương. 

Bảo vệ 
Ủng hộ 

Mỗi năm có khoảng 30,000 đến

60,000 người chết vì cúm ở Mỹ
Thịnh vượng 

COVID-19 và bệnh cúm kết hợp với nhau có thể thực sự làm tổn thương 
cộng đồng và tràn ngập khắp các bệnh viện. Tiêm vắc xin để chúng ta có 
thể làm mọi cách để bảo vệ những người thân yêu của mình. 

Tìm cách tiêm chủng không tốn kém, chi phí thấp cho bạn và gia đình bạn: 
Phòng khám chủng ngừa của trung tâm chăm sóc sức khỏe Denver Healths cung cấp tất cả 
các loại vắc-xin thông thường và các loại vắc-xin được đề xuất cho trẻ em, người lớn và khách 
du lịch. Họ chấp nhận đài thọ và cung cấp vắc xin miễn phí và chi phí thấp cho những người 
không có bảo hiểm. Bạn có thể gọi cho họ theo số 303-602-3520 hoặc xem trực tiếp trên 
trang web: 

 https://www.denverpublichealth.org/clinics-services/immunization 

THỊNH VƯỢNG 
trong cộng đồng 
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