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TRANG THÔNG TIN: Lợi Ích và Rủi Ro của 
Vắc-xin COVID-19 Johnson & Johnson

Dựa trên đánh giá thận trọng của các chuyên gia trong nước, chúng ta biết lợi ích từ việc tiêm vắc-
xin COVID-19 cao hơn nhiều so với rủi ro. Hiểu lợi ích cũng như rủi ro từ việc tiêm vắc-xin COVID-19 
Johnson & Johnson có thể giúp quý vị tránh bị mắc COVID-19. 

Giới Thiệu về Loại Vắc-xin Này
Vắc-xin này có giấy phép sử dụng khẩn cấp của FDA cho những ai từ 18 tuổi trở lên. Vắc-xin này là loại một 
liều, được tiêm vào bắp tay.

Khi Nào Quý Vị Nên Cân Nhắc Tiêm Vắc-xin Này
• Một số người không thể tiêm loại vắc-xin COVID-19 khác về khía cạnh y khoa (ví dụ, một số người có thể 

đã bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau liều tiêm chủng trước đó).
• Một số người chọn tiêm vắc-xin COVID-19 Johnson & Johnson, vì nếu không họ sẽ không được tiêm 

vắc-xin COVID-19.
• Một số người vẫn sẽ tiếp tục không tiêm chủng vắc-xin COVID-19, vì những hạn chế làm giới hạn sự tiếp 

cận với các loại vắc-xin COVID-19 khác.
• Chúng tôi khuyến nghị những người này nên thảo luận về các lựa chọn tiêm chủng vắc-xin COVID-19 với 

những nơi cung cấp dịch vụ y tế.

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Khi Quý Vị Tiêm Vắc-xin
Quý vị có khả năng có một số tác dụng phụ, mà chính là những dấu hiệu thông thường cho thấy cơ thể quý 
vị đang hình thành khả năng miễn dịch chống lại bệnh. Tác dụng phụ có thể bao gồm đau hoặc sưng tại 
chỗ tiêm, nhức đầu, mệt mỏi, đau cơ, buồn nôn, hoặc sốt. Tác dụng phụ sẽ biến mất trong vài ngày.

Rủi Ro Liên Quan với Loại Vắc-xin Này
Mặc dù có những rủi ro nhỏ khi tiêm vắc-xin COVID-19 Johnson & Johnson, những lợi ích từ việc 
tiêm vắc-xin vẫn lớn hơn những rủi ro. Những rủi ro bao gồm:
• Cục Máu Đông: Rất hiếm khi xảy ra cục máu đông (liên quan đến các mạch máu trong não, bụng, và 

chân) cũng như mức độ thấp của các tế bào máu giúp cơ thể được cầm máu, ở một số người đã dùng 
vắc-xin COVID-19 Johnson & Johnson. Ở những người phát triển các cục máu đông này, các triệu chứng 
bắt đầu khoảng 1–2 tuần sau khi tiêm vắc-xin ở nam và nữ, trên nhiều độ tuổi của các cá nhân từ 18 
tuổi trở lên; báo cáo cao nhất là đối với phụ nữ từ 30 đến 49 tuổi. Trong một đến hai tuần sau khi nhận 
vắc-xin, hãy chú ý đến sự khó thở, đau ngực, phù chân, đau bụng dai dẳng, đau đầu dữ dội hoặc mờ 
mắt, dễ bầm tím, hoặc đốm máu nhỏ dưới da ngoài vị trí tiêm mũi tiêm. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu 
quý vị có bất kỳ triệu chứng nào trong số này. Cho đến nay, những cục máu đông hiếm gặp này không 
liên quan đến vắc-xin Pfizer hoặc Moderna.

• Phản Ứng Dị Ứng Nghiêm Trọng Hiếm Gặp: Có khả năng rất nhỏ là loại vắc-xin này có thể gây ra phản 
ứng 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. Nếu quý vị bị phản 
ứng dị ứng nghiêm trọng, gọi ngay 9-1-1, hoặc đi đến bệnh viện gần nhất.
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• Hội chứng Guillain-Barre Hiếm Gặp: Đã có những trường hợp hiếm gặp, mắc Hội chứng Guillain-Barre 
sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 của Johnson & Johnson. Guillain-Barre là một căn bệnh, thường khởi 
phát do nhiễm trùng, trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể làm tổn thương các tế bào thần kinh, gây 
yếu cơ, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng nhất là tê liệt. Các trường hợp mắc Hội chứng Guillain-
Barre phần lớn đã được báo cáo khoảng 2 tuần sau khi tiêm vắc-xin Johnson & Johnson COVID-19, và 
chủ yếu ở nam giới, ở nhiều người từ 50 tuổi trở lên. Quý vị nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu quý vị 
cảm thấy yếu hoặc ngứa ran ở cả hai chân, có thể lan đến cánh tay và phần trên cơ thể.

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

Liều Tăng Cường
Khả năng miễn dịch với bệnh và sự lây nhiễm giảm dần theo thời gian một cách tự nhiên. Liều tăng cường 
là một phần bình thường của các mũi tiêm vắc-xin, để đảm bảo người đó duy trì khả năng miễn dịch tối 
ưu với sự lây truyền của bệnh tật. Liều tăng cường gia tăng sự ngăn ngừa, tránh mắc bệnh COVID-19 nặng, 
phục hồi khả năng miễn dịch có khả năng đã bị suy giảm từ khi tiêm những liều đầu tiên. Vui lòng xem 
Trang Thông Tin về vắc-xin Pfizer hoặc Moderna để biết thêm thông tin về Các Loại Vắc-xin Tăng Cường 
Cập Nhật (loại hai giá trị). Các trường hợp đủ điều kiện tiêm liều tăng cường loại cập nhật bao gồm:
• Tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên nên tiêm một Liều Tăng Cường Loại Cập Nhật (loại hai giá trị) hoặc 

có thể nhận một liều tăng cường J&J (loại đơn giá trị) ngay sau khi đã hoàn thành loạt mũi tiêm chính 
của họ.

Để Biết Thêm Thông Tin
Để biết thêm thông tin về khoảng cách giữa các liều, vui lòng xem Thời Gian Tiêm Vắc-xin COVID- 19 
Theo Độ Tuổi của CDPH. Thông tin bổ sung hiện có trên trang web của CDPH về Liều Tăng Cường chống 
COVID-19
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