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BẢO VỆ PHỤ NỮ
MANG THAI VÀ
QUYỀN RIÊNG TƯ
CÁ NHÂN – HÃY
CÙNG TÌM HIỂU

Ngay từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, người
dân Mỹ Latinh sinh sống tại Minnesota luôn là tiền
tuyến chống dịch. Nhiều người làm việc trong các
ngành nghề thiết yếu, bao gồm nông nghiệp, chế
biến thịt, nhà hàng, y tế, và xây dựng. Các doanh
nghiệp được sở hữu bởi người Mỹ Latinh luôn cung
cấp những dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng cũng bị
ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các chính sách cách ly
trong 2 năm vừa qua. [1]

Những công việc này giúp chúng ta vượt qua mọi
thử thách của dịch bệnh nhưng đồng thời cũng đẩy
những công nhân, nhân viên này vào khả năng cao
mắc nhiễm COVID. Vắc-xin có thể giúp với điều này.

Theo thống kê của 2020, 6.1% dân số Minnesota là
người Mỹ Latinh và họ đến từ gốc gác khác nhau.
Vắc-xin không quá xa lạ đối quá các cộng đồng
người Mỹ Latinh. Nhiều quốc gia Mỹ Latinh phát
triển vô số chương trình tiêm phòng cho bệnh lao,
bại liệt, và nhiều loại vi-rút khác.

Theo số liệu vào ngày 27 tháng 4 năm 2022 của
Minnesota Department of Health, đã đến 72.9%
người dân Minnesota gốc Tây Ban Nha đã tiêm các
mũi COVID vắc-xin.[2] Số lượng người tiêm phòng
tăng cao giúp đẩy lùi tỉ lệ những ca bệnh nguy hiểm
và tử vong. Vào tháng 4 năm 2021, tỉ lệ người dân
gốc Tây Ban Nha có khả năng nhiễm bệnh tăng gấp
1.3 lần, tỉ lệ người nhập viện tăng gấp 3 lần, và tỉ lệ tử
vong cao do COVID tăng gấp 2 lần so với người da
trắng không phải gốc Tây Ban Nha.[3] Số liệu vào
tháng 4 năm 2022 cho thấy nhờ tiêm phòng vắc-xin,
ít người phải chịu nhiều tổn hại về sức khỏe.[4]
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Đảm bảo sự an toàn cho mọi gia đình và phụ
nữ mang thai

Gia đình là nền tảng trong các cộng đồng Mỹ Latinh.
Gia đình là nguồn hỗ trợ vững chắc, là nơi đưa ra
những lời khuyên về sức khỏe và chăm sóc. Vì tính
dễ lây lan của dịch COVID-19, sự lựa chọn sức khỏe
của từng cá nhân ảnh hưởng lớn đến với các thành
viên trong gia đình. Cùng với sự phát triển của các
hộ gia đình, suy nghĩ đến các giải pháp để đảm bảo
sự an toàn của mọi người là điều quan trọng.
Điều này lại càng đúng hơn đối với phụ nữ mang
thai và trẻ nhỏ. Trong quá trình thai kỳ, sức khỏe
thai nhi thường được ưu tiên hàng đầu. Lo lắng về
những chất tiêm vào cơ thể và đặt những nghi vấn
về COVID vắc-xin là điều hết sức hiển nhiên và bình
thường.

Vắc-xin hỗ trợ trong việc đảm bảo sự khỏe mạnh
của cả mẹ và bé. Các nghiên cứu cho thấy rằng vắc-
xin hoàn toàn lành tính. Vắc-xin không ảnh hưởng
đến khả năng mang thai, cũng không gây ra bất cứ
vấn đề nào trong quá trình thai kỳ. Các phụ nữ
mang thai là những đối tượng nằm trong vùng
nguy hiểm khi nhập viện và có thể dẫn đến tử vong
từ COVID-19. Ngoài ra, COVID-19 gia tăng mức độ
nguy hiểm dẫn đến sinh non hoặc thậm chí thai
chết lưu. Vắc xin có thể giúp phòng ngừa những
nguy hiểm này.

Rodolfo Gutierrez, với tư cách là một người dân
Minnesota và là Giám đốc điều hành nhóm nghiên
cứu HACER, nói thêm rằng, “Các nghiên cứu cho
thấy rằng các thai nhi cũng sẽ đồng thời được tiêm
phòng vắc-xin thông qua cơ thể người mẹ trong
quá trình thai kỳ.” 

Một nghiên cứu từ Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ phát hiện
rằng khi người mẹ tiêm phòng vắc-xin trong quá
trình mang thai, một phần miễn dịch sẽ được truyền
tới thai nhi giúp bảo vệ cả mẹ và bé trong một thời
gian sau sinh.[5] Một dữ liệu khác cho thấy rằng việc
tiêm phòng đủ vắc-xin trong quá thình mang thai
sẽ giảm thiểu tỉ lệ nhập viện do COVID đối với trẻ sơ
sinh. [6]

ể từ khi vắc-xin thông qua kiểm nghiệm vào cuối
năm 2020, các nhà nghiên cứu đã thu thập các dữ
liệu và tiếp tục theo dõi tính an toàn của vắc-xin. Kết
quả nghiêm cứu chứng thực rằng các vắc-xin này
an toàn và hiệu quả.

Vắc-xin giúp giảm thiểu tình trạng suy nhược cực
độ cũng như việc phải nhập viện khẩn cấp trong
khoảng 90% trường hợp. Sự bảo vệ của vắc-xin kéo
dài nhiều tháng. Vắc-xin giúp những người đã từng
nhiễm COVID khỏi tình trạng cơ thể suy nhược cực
độ.[7]

Tiểu bang Minnesota hỗ trợ quyền lợi được tiêm
vắc-xin và bảo vệ khỏi COVID-19 cho tất cả mọi
người dân. Người dân không cần sở hữu bảo hiểm y
tế hoặc bất cứ giấy tờ tùy thân khi đi tiêm vắc-xin.

Gutierrez nhớ lại rằng, “Trước đây, có vô số trường
hợp các nhà thuốc lấy ID (giấy tờ tùy thân) để đăng
ký thông tin và tra các gói bảo hiểm y tế bệnh nhân
đang dùng. Hành động này đã có tác động tiêu cực
bởi lẽ vì lí do này mà nhiều người dân đã từ chối
tiêm phòng vắc-xin. Nhưng với sự can thiệt của
chính quyền, các nhà cung cấp vắc-xin không được
phép từ chối bệnh nhân.”

Chính quyền đã và đang dốc sức để đảm bảo rằng
mọi người đều được tiêm vắc-xin ngay cả khi người
tiêm có hoặc không có giấy tờ tùy thân, và các nhà
thuốc đã cải thiện cách vận hành và không thu thập
thông tin giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra hệ thống tiêm phòng còn có các tiêu
chuẩn an ninh để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
Các thông tin về vaccine sẽ chỉ có thể được tìm thấy
tại các trang y tế sức khỏe công cộng. Các chính
quyền nhập cư cũng sẽ không thể truy cập vào các
trang thông tin vắc-xin, cũng như các trang kiểm
nghiệm vắc-xin.

Vắc-xin an toàn và đảm bảo quyền riêng tư

Công nghệ sử dụng trong việc phát triển vắc-
xin đã được nghiên cứu trong hằng chục thập
kỉ, ngay cả trước khi dịch COVID-19 hoành
hành. Thêm vào đó, những vắc-xin này đã được
đưa vào ứng dụng hơn 1 năm. K-
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Nhận sự quan tâm chăm sóc bằng chính ngôn ngữ và trong cộng đồng của bạn

Tìm kiếm thông tin về sức khỏe viết bằng tiếng Tây Ban Nha và các ngôn ngữ Mỹ Latinh bản địa khác đôi khi là một
trở ngại lớn. Vậy nên, các cộng đồng Mỹ Latinh đã cùng nổ lực để hỗ trợ lẫn nhau, giúp mọi người nhận được sự
quan tâm chăm sóc cần thiết. Các tổ chức như Project HEALINGS, HACER, và các chương trình tin tức địa phương
đang hết sức nổ lực để lan rộng các nguồn tin tham khảo về COVID bằng tiếng Tây Ban Nha. Điều này sẽ rất hữu ích
đối với những người dân sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha tại Minnesota, bao gồm cả những công nhân, nhân viên di
cư để hỗ trợ cho tình trạng thiếu hụt lao động.

Dịch COVID-19 đã gây ra nhiều khủng hoảng và kiệt quệ trong hai năm vừa qua. Nhưng chúng ta có thể làm chủ sức
khỏe và bảo vệ cho mọi người xung quanh bằng cách tìm hiểu thêm các thông tin về vắc-xin. Đội ngũ bác sĩ và y tá
luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ câu hỏi và giải đáp các lo ngại của bạn. Đừng ngần ngại mà hãy tìm câu trả lời cho
những thắc mắc của bạn, và hãy cùng người thân và bạn bè thảo luận nhiều hơn về các trải nghiệm đi tiêm phòng.
Từ đó, bạn sẽ hiểu được tác dụng của vắc-xin đối với bạn và cả gia đình. Vui lòng truy cập projecthealings.info để biết
thêm thông tin chi tiết.
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