
All authorized COVID-19 vaccines were tested in
large clinical trials with tens of thousands of
volunteers of different ages, races, and ethnicities
to ensure their safety and effectiveness.

 

 All the vaccines being used in the U.S. are
morally permissible according to the Vatican.

 The COVID-19 vaccines are safe, effective, and
free to everyone ages five and up. Expected side
effects are mild.

 

 

 Everyone ages 12 and older is eligible to get a
booster shot, which helps ensure you have
lasting protection following primary vaccination.

 Las vacunas contra la COVID-19 son seguras,
efectivas y gratuitas para todas las personas de
cinco años en adelante. Los efectos secundarios
esperados son leves.

 

 Todas las personas mayores de 12 años son
elegibles para recibir una vacuna de refuerzo, lo
que ayuda a garantizar que tengas una protección
duradera después de la vacunación primaria.

 Las vacunas contra la COVID-19 son seguras para
mujeres que esperan quedar embarazadas, para
mujeres embarazadas y para sus bebés por nacer.

 

 Todas las vacunas que se utilizan en los EE. UU. son
moralmente permisibles según el Vaticano.

COVID-19 vaccines are safe for those hoping to
get pregnant, expectant mothers, and their
unborn babies.

 
Todas las vacunas contra la COVID-19 autorizadas se
probaron en grandes ensayos clínicos con decenas
de miles de voluntarios de diferentes edades, razas
y etnias para garantizar su seguridad y eficacia.

 

State/County: 

To sign up for
vaccination or get more
information, contact
your local health
department or go to:

Estado / Condado:

Para inscribirte en la
vacunación u obtener
más información,
comunícate con tu
departamento de salud
local o visita:

VacúnateGet Vaccinated
Protect yourself, your family and

friends, and your community. 
Protégete a ti, a tu familia, a tus

amigos y a tu comunidad.

Local Info:

covid19.sccgov.org/covid-19-
vaccine-information 

COVID-19 Resource Hotline: 
408-809-2124

myturn.ca.gov

Local Info:

http://covid19.sccgov.org/covid-19-vaccine-information
http://myturn.ca.gov/


 
 Tất cả các loại vắc xin đang được sử dụng ở

Hoa Kỳ đều được thành Vatican cho phép về
mặt đạo đức.

 Vắc-xin COVID-19 là an toàn, hiệu quả, và miễn
phí cho mọi người từ năm tuổi trở lên. Các tác
dụng phụ dự kiến là nhẹ.

 

Vắc-xin COVID-19 an toàn cho những người mà
muốn mang thai, phụ nữ đang mang thai và
thai nhi của họ.

 

 Mọi người từ 12 tuổi trở lên sẽ đủ điều kiện tiêm
một mũi tăng cường, mà giúp đảm bảo là quý vị
sẽ có khả năng phòng ngừa bệnh lâu dài sau
liều tiêm chủng chính.

 COVID-19 疫苗对所有年满 5 岁的⼈都是安
全、有效且免费的。预期的副作⽤是轻微的。

 

 所有年满 12 岁的⼈都有资格接种加强针，它有
助于确保你在初次接种疫苗之后获得持久保护。

COVID-19 疫苗对于希望怀孕的⼈、准妈妈和未
出⽣的婴⼉是安全的。 
所有经授权的COVID-19疫苗均经过⼤量的由数
万名不同年龄、⼈种和种族的志愿者参加的临床
试验测试，以确保其安全和有效性。

 

 梵蒂冈教廷认为，美国使⽤的所有疫苗在道德上都是允许的。

Tất cả các loại vắc-xin COVID-19 được phê chuẩn
đã được thử nghiệm trong các thử nghiệm lâm
sàng lớn với hàng chục nghìn tình nguyện viên ở
các độ tuổi, chủng tộc và sắc tộc khác nhau nhằm
đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin.

Ở Tiểu bang:  
 

Để đăng ký tiêm vắc-xin
hoặc lấy thêm thông
tin, hãy liên hệ với sở y
tế địa phương của quý
vị hoặc vào trang:

狀態 / 縣:

要注册接种疫苗或
获取更多信息，请
联系当地的卫⽣部
⻔或访问:

接种疫苗Hãy tiêm Vắc-xin
Bảo vệ bản thân, gia đình, bạn bè và

cộng đồng của quý vị.
保护你⾃⼰, 你的家⼈和朋友,
以及你所在的社区。

myturn.ca.gov

Ở địa phương: 地区信息:

http://myturn.ca.gov/

