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HÃY BẢO VỆ BẢN THÂN 
Quý vị đã làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ 
bệnh nhân của mình. Quý vị cũng cần bảo 
vệ sức khỏe của chính quý vị bằng cách tiêm 
một mũi tăng cường. Covid 19 (thể lưỡng trị) 
đã cập nhật ít nhất 2 tháng sau khi đã tiêm 
các mũi chính hoặc được tiêm bất kỳ mũi tăng 
cường nào trước đó. Vắc xin COVID 19 và các 
mũi tăng cường đều an toàn, có hàng trăm 
triệu người đã được chủng ngừa an toàn.
 
HÃY BẢO VỆ GIA ĐÌNH VÀ 
ĐỒNG NGHIỆP CỦA QUÝ VỊ 
Khi quý vị nhận được mũi tiêm đã cập nhật, 
khả năng trở nặng do COVID-19 của quý vị sẽ 
thấp hơn nhiều và quý vị ít có khả năng lây lan 
COVID-19 cho những người xung quanh. Các 
mũi tăng cường phục hồi khả năng bảo vệ 
trước COVID-19.
 
HÃY BẢO VỆ BỆNH NHÂN CỦA 
QUÝ VỊ 
COVID-19 có thể gây nguy hiểm và ảnh hưởng 
đến tính mạng, đặc biệt là đối với những 
bệnh nhân dễ bị tổn thương của quý vị. 

 
ĐỪNG CHỜ ĐỢI, HÃY LUÔN CẬP 
NHẬT!

TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE CỦA QUÝ VỊ.   
HÃY NHẬN MŨI TĂNG CƯỜNG COVID 19 (THỂ LƯỠNG TRỊ) CỦA QUÝ 
VỊ NGAY HÔM NAY.

Hãy nhận mũi tăng cường COVID 19 đã cập 
nhật của quý vị tại:

NẾU QUÝ VỊ LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE...  
HÃY TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE CỦA QUÝ VỊ BẰNG 
CÁC LIỀU TĂNG CƯỜNG COVID 19 (THỂ LƯỠNG TRỊ)!
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