TRANG THÔNG TIN: Johnson & Johnson

Lợi Ích và Rủi Ro từ Vắc-xin COVID-19

Hiểu những lợi ích và rủi ro từ việc tiêm vắc-xin COVID-19 một liều của Johnson & Johnson có khả năng
phòng chống nhiễm COVID-19. Tiêm loại vắc-xin này hay không hoàn toàn thuộc quyền lựa chọn của
quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng trao đổi với nhà cung cấp vắc-xin.

Giới Thiệu về Vắc-xin

Rủi Ro Liên Quan Đến Vắc-xin

Giống như tất cả các vắc-xin COVID-19,
vắc-xin này đã được FDA phép sử dụng
trong trường hợp khẩn cấp do mức độ
nghiêm trọng của đại dịch COVID-19.
Vắc-xin này là loại tiêm một liều vào
cơ.

• Các tác Dụng Phụ Phổ Biến: Các tác dụng phụ được
biết đến đối với loại vắc-xin này bao gồm phản ứng tại
chỗ tiêm, đau đầu, cảm thấy mệt mỏi, đau cơ, buồn
nôn, và sốt.
• Dị Ứng Nghiêm Trọng: Có khả năng rất rất nhỏ là loại
vắc-xin này có thể gây ra dị ứng nghiêm trọng (khó
thở, sưng mặt và viêm họng, tim đập nhanh, phát ban
khắp cơ thể, chóng mặt, suy nhược), mà thường sẽ xảy
ra sau vài phút đến một tiếng từ khi tiêm.
• Huyết Khối: Huyết khối (cục máu đông) liên quan đến
các mạch máu ở não, bụng và chân; cùng với tỷ lệ tế
bào máu thấp có tác dụng giúp cơ thể cầm máu, hiếm
khi xảy ra ở những người được tiêm vắc-xin COVID-19
của Johnson & Johnson. Ở những người đã hình thành
huyết khối, thì các triệu chứng bắt đầu vào khoảng 1-2
tuần sau khi tiêm vắc-xin và hầu hết đã xảy ra ở những
phụ nữ dưới 50 tuổi. Quý vị cần đi khám ngay khi có
những triệu chứng sau đây sau vài ngày tiêm vắc-xin:
khó thở, đau ngực, sưng chân, đau bụng dai dẳng,
nhức đầu dữ dội, mắt mờ, dễ bị bầm tím, hoặc có đốm
máu nhỏ dưới da nơi vị trí tiêm.

Trước Khi Tiêm Vắc-xin

Trao đổi với nhà cung cấp vắc-xin về
tình trạng sức khỏe của quý vị, bao
gồm nếu quý vị:
• bị dị ứng
• bị sốt
• bị bệnh máu khó đông hoặc đang sử
dụng thuốc chống đông máu
• bị suy giảm miễn dịch hoặc đang
dùng thuốc có ảnh hưởng đến hệ
thống miễn dịch
• đang mang thai, cho con bú, hoặc có
kế hoạch có thai
• đã tiêm một loại vắc-xin COVID-19
khác.

Quý Vị Không Nên Tiêm Vắc-xin
Này Nếu:
Quý vị bị dị ứng nghiêm trọng với
một trong những thành phần của
vắc-xin như: gen tái tổ hợp, Ad26 có
protein sợi SARS-CoV-2, citric acid
monohydrate, trisodium citrate
dihydrate, ethanol, 2-hydroxypropylβ-cyclodextrin (HBCD ),
polysorbate-80, sodium chloride.

Lợi Ích từ Vắc-xin

Vắc-xin này được chứng minh là có thể
phòng chống bệnh, ngừa nhập viện,
hoặc tử vong từ COVID-19 sau khi tiêm
một liều duy nhất, từ một thử nghiệm
lâm sàng hiện đang được thực hiện.
Thời hạn phòng chống COVID-19 hiện
chưa rõ.

Nếu Quý Vị Bị Tác Dụng Phụ

Nếu quý vị bị dị ứng nghiêm trọng, gọi ngay 9-1-1, hoặc
đến bệnh viện gần nhất. Gọi nhà cung cấp vắc-xin hoặc
nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị nếu quý vị bị tác
dụng phụ dai dẳng hoặc khiến quý vị lo lắng.

Các cách Phòng ngừa COVID-19 Khác

Quý vị có quyền quyết định muốn tiêm vắc-xin này hay
không, và việc không tiêm loại vắc-xin này sẽ không làm
thay đổi dịch vụ chăm sóc y tế đúng theo quy chuẩn
dành cho quý vị. Hiện có những loại vắc-xin phòng
chống COVID-19 khác.
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