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Hội
Hình ảnh và thông điệp trên mạng xã hội bên dưới có thể giúp khuyến khích khán giả của bạn tiêm vắc xin phòng chống #COVID19 và các bệnh
truyền nhiễm khác. Các thông điệp không chỉ nêu bật tầm quan trọng của việc tiêm chủng cho mọi người ở mọi lứa tuổi, bao gồm trẻ sơ sinh, trẻ
em, phụ nữ mang thai, và những người lớn tuổi khác, mà còn nêu bật vai trò của FDA trong việc phát triển vắc xin.
Thẻ Hashtags Của Chiến Dịch: #ivax2protect, #getvaxed, #NIAM2022
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Facebook: Đó là Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Tiêm Chủng Quốc Gia! Vắc xin bảo
vệ mọi người ở mọi lứa tuổi. Hãy thực hiện mục tiêu của bạn trong tháng này để
đảm bảo bạn và gia đình được cập nhật tất cả các loại vắc xin được khuyến nghị.
https://bit.ly/3zebPJH
Twitter: Đó là Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Tiêm Chủng Quốc Gia! Vắc xin bảo vệ
mọi người ở mọi lứa tuổi. Hãy thực hiện mục tiêu của bạn trong tháng này để đảm
bảo bạn và gia đình được cập nhật tất cả các loại vắc xin được khuyến nghị.
#NIAM2022 https://bit.ly/3zebPJH

Instagram Đó là Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Tiêm Chủng Quốc Gia! Vắc xin bảo
vệ mọi người ở mọi lứa tuổi. Hãy thực hiện mục tiêu của bạn trong tháng này để
đảm bảo bạn và gia đình được cập nhật tất cả các loại vắc xin được khuyến nghị.
#ivax2protect #getvaxed #NIAM2022

Headline:
Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Tiêm Chủng
Quốc Gia Năm 2022
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Facebook: Từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên, mọi người cần vắc-xin trong suốt
thời thơ ấu, học trung học và vào đại học, để bảo vệ cho họ khỏi các bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm tiềm ẩn. Tìm hiểu cách FDA đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của
vắc xin. https://bit.ly/3OK8Yh4

Twitter: Từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên, mọi người cần vắc-xin trong suốt thời
thơ ấu, học trung học và vào đại học, để bảo vệ cho họ khỏi các bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm tiềm ẩn. Tìm hiểu cách FDA đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của vắc
xin. https://bit.ly/3OK8Yh4
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Headline: Vắc xin là điều cần thiết để giúp
trẻ có một khởi đầu lành mạnh trong cuộc
sống.

Facebook: Bạn có biết liệu bạn có cập nhật về vắc xin không? Điền vào bản đánh giá
nhanh chóng vắc xin dành cho người lớn này để tìm ra loại vắc xin nào có thể phù
hợp với bạn và sau đó nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe:
https://bit.ly/2sXxtyT #NIAM2022

Twitter: Bạn có biết liệu bạn có cập nhật về vắc xin không? Điền vào bản đánh giá
nhanh chóng vắc xin dành cho người lớn này để tìm ra loại vắc xin nào có thể phù
hợp với bạn và sau đó nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe:
https://bit.ly/2sXxtyT #NIAM2022

Headline: Chích ngừa đúng theo hạn định
để bảo vệ bản thân và những người thân
yêu của bạn.
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Facebook: Bạn có thai phải không? Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
trước khi sinh của bạn để đảm bảo rằng bạn đã cập nhật vắc xin của mình. .
https://bit.ly/3z8CM1i
Twitter: Bạn có thai phải không? Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trước
khi sinh của bạn để đảm bảo rằng bạn đã cập nhật vắc xin của mình. .
https://bit.ly/3z8CM1i #NIAM2022
Instagram: Bạn có thai phải không? Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
trước khi sinh của bạn để đảm bảo rằng bạn đã cập nhật vắc xin của mình.
#NIAM2022 #ivax2protect #getvaxed
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Headline: Vắc xin giúp bảo vệ phụ nữ mang
thai và trẻ sơ sinh khỏi các bệnh truyền
nhiễm.

Facebook: Nhân viên dịch vụ ăn uống giúp đảm bảo có được nguồn cung cấp thực
phẩm dồi dào và an toàn. Khi một nhân viên thiết yếu được chủng ngừa COVID-19,
họ sẽ tự bảo vệ mình và làm việc để giúp đảm bảo có được nguồn cung cấp thực
phẩm dồi dào và an toàn.
Nếu bạn hoặc người bạn yêu thương làm việc trong ngành công nghiệp thực phẩm,
hãy sẵn sàng tiêm chủng đầy đủ và tăng cường sức khỏe ngay hôm nay!
https://bit.ly/3bdl70x

Twitter: Nhân viên dịch vụ ăn uống giúp đảm bảo có được nguồn cung cấp thực
phẩm dồi dào và an toàn.
Nếu bạn hoặc người bạn yêu thương làm việc trong ngành công nghiệp thực phẩm,
hãy sẵn sàng tiêm chủng đầy đủ và tăng cường sức khỏe ngay hôm nay!
https://bit.ly/3bdl70x

Headline: Vắc xin giúp giữ cho nhân viên
dịch vụ ăn uống khỏe mạnh.
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Facebook: Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Tiêm Chủng Quốc Gia là thời điểm tuyệt
vời để bắt đầu nghĩ đến việc chủng ngừa bệnh cúm. Vì vậy, hãy đặt lời nhắc của bạn
ngay hôm nay cho mùa cúm sắp tới! https://bit.ly/3JfUuEL

Twitter: Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Tiêm Chủng Quốc Gia là thời điểm tuyệt vời
để bắt đầu nghĩ đến việc chủng ngừa bệnh cúm. Vì vậy, hãy đặt lời nhắc của bạn
ngay hôm nay cho mùa cúm sắp tới! https://bit.ly/3JfUuEL

Instagram: Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Tiêm Chủng Quốc Gia là thời điểm tuyệt
vời để bắt đầu nghĩ đến việc chủng ngừa bệnh cúm. Vì vậy, hãy đặt lời nhắc của bạn
ngay hôm nay cho mùa cúm sắp tới!

Headline:
Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Tiêm Chủng
Quốc Gia Năm 2022

#NIAM2022 #ivax2protect #getvaxed
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Facebook: DYK rằng việc tạo ra vắc-xin cúm là một nỗ lực quanh năm?
Tìm hiểu thêm về vắc xin cúm và cách chúng được sản xuất: https://bit.ly/3OXeOfv

Twitter: DYK rằng việc tạo ra vắc-xin cúm là một nỗ lực quanh năm?
Tìm hiểu thêm về vắc xin cúm và cách chúng được sản xuất https://bit.ly/3OXeOfv
Headline: Các loại vắc xin được sử dụng ở
Hoa Kỳ đã được FDA đánh giá và xác định là
an toàn và hiệu quả.
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Facebook: Bạn có biết rằng người lớn cũng cần chủng ngừa không? Nói chuyện với
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về loại vắc xin nào bạn có thể cần hoặc
truy cập https://bit.ly/2LGHwW để biết thêm thông tin. #NIAM2022

Twitter: Bạn có biết rằng người lớn cũng cần chủng ngừa không? Nói chuyện với
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về loại vắc xin nào bạn có thể cần hoặc
truy cập https://bit.ly/2LGHwW để biết thêm thông tin. #NIAM2022

Instagram: Bạn có biết rằng người lớn cũng cần chủng ngừa không? Nói chuyện với
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về loại vắc xin nào bạn có thể cần!
#ivax2protect #getvaxed #NIAM2022
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Headline: Nói chuyện với nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc sức khỏe về các loại vắc xin
được khuyến nghị cho bạn

Facebook: Đảm bảo rằng học sinh của bạn đã được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin
trước khi chúng đi học lại. Bạn có biết rằng theo CDC, vắc xin #COVID19 có thể được
tiêm cùng ngày với các loại vắc xin khác không? https://bit.ly/3BqUUGr
Twitter: Đảm bảo rằng học sinh của bạn đã được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin trước
khi chúng đi học lại. #DYK rằng theo @CDCgov, vắc xin #COVID19 có thể được tiêm
cùng ngày với các loại vắc xin khác. https://bit.ly/3BqUUGr #NIAM2022
Headline: Vắc xin là điều thiết yếu để giữ
cho con bạn an toàn và khỏe mạnh trong
năm học này.
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Facebook: Có khả năng vi rút cúm và vi rút SARS CoV-2 gây ra bệnh #COVID19 sẽ
cùng luân lưu vào mùa thu & mùa đông này. Thuốc chủng ngừa cúm ngăn ngừa
bệnh cúm, chứ không ngừa được COVID-19. Vắc xin COVID-19 ngăn ngừa COVID-19.
https://bit.ly/3cPFL77

Twitter: Có khả năng vi rút cúm và vi rút SARS CoV-2 gây ra bệnh #COVID19 sẽ cùng
luân lưu vào mùa thu & mùa đông này. Thuốc chủng ngừa cúm ngăn ngừa bệnh
cúm, chứ không ngừa được COVID-19. Vắc xin COVID-19 ngăn ngừa COVID-19.
https://bit.ly/3cPFL77
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Headline: Vắc xin giúp bảo vệ bạn khỏi các
bệnh như COVID-19.

Facebook: Gần đến lúc tựu trường. Giúp trẻ cập nhật về vắc xin trước khi bắt đầu đi
học! https://bit.ly/3zdJ7bP

Twitter: Gần đến lúc tựu trường. Giúp trẻ cập nhật về vắc xin trước khi bắt đầu đi
học! https://bit.ly/3zdJ7bP

Instagram: Gần đến lúc tựu trường. Giúp trẻ cập nhật về vắc xin trước khi bắt đầu
đi học! #ivax2protect #getvaxed #NIAM2022

Headline: Vắc xin bảo vệ học sinh khỏi các
bệnh truyền nhiễm để có một năm học mới
khởi đầu tốt đẹp.
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Facebook: Mặc dù Tháng Nâng Cao Nhận Thức Tiêm Chủng Quốc Gia có thể sắp kết
thúc, nhưng bạn có thể được cập nhật về thông tin vắc xin #COVID19 mới nhất
quanh năm: https://bit.ly/3oATEJl
Twitter: Mặc dù Tháng Nâng Cao Nhận Thức Tiêm Chủng Quốc Gia có thể sắp kết
thúc, nhưng bạn có thể được cập nhật về thông tin vắc xin #COVID19 mới nhất
quanh năm: https://bit.ly/3oATEJl
Headline: Vắc xin giúp bảo vệ bạn khỏi các
bệnh như COVID-19.

