TRANG THÔNG TIN: Vắc-xin COVID-19 Pfizer

Lợi Ích và Rủi Ro

Hiểu những lợi ích và rủi ro từ việc tiêm vắc-xin COVID-19 hai liều của Pfizer 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

Vắc-xin này đã được phê duyệt đầy đủ bởi FDA cho những người từ 16 tuổi trở lên. Vắc-xin này
được FDA cho phép sử dụng khẩn cấp cho những người từ 12 đến 15 tuổi. Vắc-xin này là một loạt
hai liều, được tiêm cách nhau ba tuần, được tiêm vào cơ.

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 hai liều cách nhau 3 tuần.

Điều gì sẽ xảy ra khi quý vị chủng ngừa

Các tác dụng phụ chung 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.

Rủi Ro Liên Quan Đến Vắc-xin

Mặc dù có những rủi ro nhỏ khi tiêm vắc-xin covid-19, nhưng lợi ích của việc chủng ngừa lớn
hơn những rủi ro:
• Dị Ứng Nghiêm Trọng: Có khả năng 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. Nếu quý vị bị dị ứng
nghiêm trọng, gọi ngay 9-1-1.
• Viêm cơ tim và Viêm màng ngoài tim: Đã có những trường hợp hiếm gặp bị viêm cơ tim và
viêm màng ngoài tim sau khi tiêm chủng Pfizer covid-19, đặc biệt là ở nam thanh niên và thanh
niên, thường xảy ra sau khi tiêm liều thứ hai hơn liều đầu tiên và thường là trong vòng vài ngày
sau khi tiêm chủng. Quý vị nên tìm đến chăm sóc y tế nếu quý vị gặp các triệu chứng của viêm
cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim, bao gồm đau ngực, khó thở và cảm giác tim đập nhanh, loạn
nhịm hoặc đập mạnh.

Nếu Quý Vị Bị Tác Dụng Phụ

Nếu quý vị bị dị ứng nghiêm trọng, gọi ngay 9-1-1, hoặc đi 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 lựa chọn Chủng ngừa

Tiêm loại vắc-xin này hay không hoàn toàn thuộc quyền lựa chọn của quý vị. Hiện có những loại
vắc-xin phòng chống COVID-19 khác.

Để Biết Thêm Thông Tin

Pfizer: Nỗ lực Vắc-xin COVID-19, Vắc-xin COVID-19, Tổng quan và An toàn về vắc xin
Pfizer BioNTech, Tìm hiểu về Vắc-xin mRNA COVID-19, hoặc gọi 1-800-438-1985.
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