
"This vaccine is the only way back to work and back to a normal life."  
—Dr. Angela Riley, Medical Director, UNITE HERE HEALTH

     

Vladimir Mirabal,
UNITE HERE member 

“If doctors, police and the  
military are all getting  

 vaccinated...why not us?  
It's up to us to take care  

 of ourselves. I got vaccinated 
and I feel good!"

Vaccine resources: 
uhh.org/vaccine

 COVID-19  
vaccine  
covered   
at 100%

KNOW THE FACTS:

The vaccine works 
•   Up to 95% effective against COVID-19 

•   140 million people worldwide have been vaccinated so far  
   and the vaccine has proven to be safe

The vaccine is safe 
• Uses modern technology that has been perfected for more  
 than 20 years 

• Tested on more than 70,000 people in three phases, which is  
 the same process all drugs and vaccines go through before  
 they are approved

• Cannot give you COVID-19 and does not contain the virus  
 (it contains a set of instructions to tell your cells how to fight  
 off COVID-19 if you become infected)

• Cannot change your DNA

What else? 
• Free for everyone

• Protects you and your loved ones from getting COVID-19 and  
 is the only way to stop the virus from mutating and spreading

• Symptoms such as a fever, headache or body aches after the  
 COVID-19 vaccine are your body’s response to the vaccine— 
 they mean the vaccine is working

• You must get both doses so the vaccine can do its job



"¡Esta vacuna es la única forma de volver a tener una vida normal."  
—Dra. Ángela Riley, directora médica, UNITE HERE HEALTH

Recursos sobre la vacuna:

uhh.org/vaccine

 Vacuna contra  
el COVID-19  

cubierta  
al 100 %

CONOZCA LOS HECHOS:

La vacuna funciona  
•   Hasta un 95 % de efectividad contra el COVID-19 

•   Hasta ahora, 140 millones de personas a nivel mundial se  
   han vacunado y la vacuna ha probado ser segura

La vacuna es segura  
• Usa tecnología moderna que ha sido perfeccionada durante  
 más de 20 años 

• Probado en más de 70,000 personas en tres fases, el cual es el  
 mismo proceso por el que pasan todos los medicamentos y las  
 vacunas antes de ser aprobadas)

• No puede producir COVID-19 y no contiene el virus (contiene  
 un grupo de instrucciones que le dicen a sus células cómo luchar  
 contra el COVID-19, si es que se infecta)

• No puede cambiar su ADN

¿Qué más?  
• Gratuita para todos

• Lo protege a usted y a sus seres queridos de contraer COVID-19  
 y es la única forma de evitar que el virus mute y se propague

• Los síntomas como fiebre, dolor de cabeza o dolores de cuerpo  
 después de la vacuna contra el COVID-19 son la respuesta del  
 cuerpo a la vacuna, eso significa que la vacuna está funcionando

• Debe recibir ambas dosis para que la vacuna pueda funcionar

     

Vladimir Mirabal,
UNITE HERE miembro 

“Si los médicos, la policía y  
las fuerzas armadas se están 

vacunando...por qué no  
hacerlo nosotros? Cuidarnos 

depende de nosotros. ¡Me 
vacuné y me siento bien!"



「此疫苗是重回工作和恢復正常生活的唯一方法。」 
—安琪拉·萊利 (Angela Riley) 博士，醫療主任，UNITE HERE HEALTH

疫苗資源： 
uhh.org/vaccine

 100％  
COVID-19  
疫苗覆蓋率

暸解事實:

該疫苗  
•  對 COVID-19 的功效高達 95％   

•  迄今，全世界已有 1.4 億人接種了疫苗，疫苗已被證明是安全的

疫苗很安全 
• 使用逾 20 多年加以完善的現代科技 

• 疫苗已分三階段在 70,000 多人中測試，所有藥物和疫苗在獲得批 
 准之前都經過相同的程序

• 它不會傳給您 COVID-19，也不包含病毒（它包含一組說明， 
 告訴您的細胞在感染後如何抵抗 COVID-19）

• 它不會改變您的 DNA

還有呢？ 
• 對所有人都是免費的

• 保護您和您所愛的人免於感染 COVID-19，這是阻止病毒變種和 
 傳播的唯一方法

• COVID-19 疫苗接種後出現發燒、頭痛或身體疼痛等症狀是您 
 的身體對疫苗的反應-這表示疫苗正在產生作用

• 您必須獲得兩次劑量，疫苗才能發揮功效

     

Vladimir Mirabal,
UNITE HERE 會員 

「如果醫生、警察和軍人都在
接種疫苗……為什麼我們不
接種呢？照顧好自己是我們自
身的責任。我接種了疫苗，感
覺非常棒！」 –佛拉迪米爾· 

米拉巴爾



“કામ પર પરત થવાનો અને સામાન્ય જીવન પર પાછા ફરવાનો એકમાત્ર માર્ગ આ રસી જ છે"  
—Dr. Angela Riley, મડેિ કલ ડાયરકેટ્ર, UNITE HERE HEALTH

રસીના સ્ત્રોતો: 
uhh.org/vaccine

 COVID-19  
રસી 100%  
કવર થયેલ છે

તથ ય્ો જાણો

રસી કામ કર ે છ ે  
•   COVID-19 સામે 95% સ ધુી અસરકારક છે  

•   વિ શવ્ભરમા ં અતય્ાર સ ધુી 14 કરોડ લોકોન ે રસી આપવામા ં આવી છે અને રસી સલામત હોવાન ુ ં  
   સાબિ ત થય ુ ં છ ે

રસી સલામત છ ે  
• આધ નુિ ક ટકેન્ોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે જને ે 20 વરષ્થી વધ ુ સમયથી પરિ પરૂણ્ બનાવવામા ં આવલે છે

• આ રસીન ુ ં તર્ણ તબકક્ામા ં 70,000 થી વધ ુ લોકો પર પરીકષ્ણ કરવામા ં આવય્ ુ ં હત ુ,ં જ ે ત ે જ  
 પર્કર્િ યા છે જમેાથંી તમામ દવાઓ અને રસીઓ મજંરૂી મળેવતા પહલેા પસાર થાય છે

• ત ે તમન ે COVID-19 આપી શકશ ે નહી ં અને તમેા ં વાયરસ શામલે નથી (તમેા ં ત ે તમારા કોષોન ે કહવેા  
 માટનેા સચૂનોનો સમહૂ છે કે જો તમને ચપે લાગય્ો હોય તો COVID-19 સામે કવેી રીત ે લડવ ુ)ં

• ત ે તમારા DNA ન ે બદલી શકતી નથી 

બીજ ુ ં શ ુ?ં  
• દરકે માટ ે વિ નામ લુય્ ે

• તમને અને તમારા પર્િ યજનોને COVID-19 થવાથી સ રુકષ્િ ત કરે છે અને વાયરસન ે પરિ વરત્ીત  
 થતો અન ે ફલેાતો અટકાવવાનો એકમાતર્ રસત્ો છ ે

• COVID-19 રસી પછી તાવ, માથાનો દખુાવો અથવા શરીરના દખુાવા જવેા લકષ્ણો એ તમારા  
 શરીરનો રસી પર્તય્નેો પર્તિ સાદ છે - તનેો અરથ્ એ છે કે રસી કારય્ કરી રહી છે

• તમારે બનં ે ડોઝ લવેા જરરૂી છ ે જથેી રસી તને ુ ં શર્ષે ઠ્ કારય્ કરી શકે

     

Vladimir Mirabal,
UNITE HERE સભ્ય 

“જો ડોકટરો, પોલીસ અને લશ્કરી સૈન્ય  
બધા જ રસી લેતા હોય ... તો આપણે કેમ 

નહીં? આપણી પોતાની સંભાળ લેવી તે  
આપના પર છે. મેં રસી પ્રાપ્ત કરી  

અને હું સારું અનુભવું છું!”
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