
Chú ý sau khi tiêm chủng

● Hơn 15 phút sau khi tiêm vắc xin này (Những người đã có triệu chứng dị ứng nghiêm trọng

bao gồm sốc phản vệ trong quá khứ, cảm thấy khó chịu, đã ngất xỉu, v.v…từ 30 phút trở lên),

và nếu bạn cảm thấy bất thường  trong khi đợi tại cơ sở được tiêm chủng về tình trạng thể chất

của mình, hãy nhanh chóng liên hệ với bác sĩ. (để có thể đối phó kịp thời phản ứng phụ xảy ra)

● Việc tắm rửa vào ngày tiêm để giữ vệ sinh nơi đã tiêm không vấn để gì, nhưng đừng chà xát

nơi đã tiêm.

● Vui lòng tránh vận động gắng sức trong ngày tiêm chủng.

Phản ứng phụ

Sau khi tiêm (đặc biệt ngay sau khi tiêm~trong vài ngày), hãy cẩn thận về tình trạng thể 
chất của bạn.

(Các phản ứng phụ xảy ra trên hơn 10% những người được tiêm chủng)

●Hầu hết các cơn đau ở vùng tiêm xuất hiện vào ngày tiêm và kéo dài trong khoảng 2 ngày.

Hầu hết các triệu chứng khác xuất hiện vào ngày sau khi tiêm và kéo dài khoảng một ngày.

● Nhiều triệu chứng này xảy ra ở lần tiêm thứ hai thường xuyên hơn so với lần tiêm chủng đầu 
tiên. Người không cao tuổi được ghi nhận thường xuyên hơn ở những những người cao tuổi.

● Các triệu chứng này thường hết dần trong vài ngày, nhưng nếu có các triệu chứng nghiêm trọng 
như sưng, đau dữ dội và sốt cao, hãy đến bác sĩ kiểm tra.

（Phản ứng phụ nghiêm trọng hiếm khi xảy ra) Thông thường, ngay sau khi tiêm~ trong

vòng 30 phút

Các triệu chứng về da (ngứa da, nổi mày đay, ban đỏ, mẩn đỏ, v.v.), các triệu chứng tiêu hóa (đau 
bụng, buồn nôn, v.v.), thị giác bất thường, triệu chứng về hô hấp (giọng yếu ớt, hắt hơi, ngứa cổ 
họng, nghẹt thở, v.v.), các triệu chứng sốc (xanh xao, mất ý thức, v.v.)

Về hệ thống cứu tế tổn hại sức khỏe do tiêm chủng

Tiêm phòng có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe (bệnh tật hay thương tật).

Mặc dù rất hiếm, vì đó là việc không thể loại bỏ, nên một hệ thống cứu trợ được thiết lập.

Trong tiêm vắc-xin corona chủng mới trong trường hợp xảy ra tổn hại về sức khỏe thì dựa trên 

luật tiêm phòng bạn có thể nhận được khoản cứu tế (chi phí y tế, trợ cấp tàn tật, v.v.). Về thủ tục

đăng ký cần thiết vui lòng liên hệ với thành phố nơi bạn có thẻ cư trú.

Vắc-xin corona chủng mới 

được tiêm ở bắp tay vai trên. 

Vào ngày tiêm, vui lòng 

đến địa điểm với trang 

phục dễ dàng đưa vai ra 

(áo thun, áo hở trước).

ファイザー社製の新型コロナワクチン接種にあたっての注意点

Điểm chú ý khi tiêm vắc xin corona chủng mới của Pfizer

①Vắc xin corona mới do Pfizer sản xuất cần được tiêm 2 lần.

②Sau lần tiêm đầu tiên, vui lòng tiêm vắc xin lần 2 cách nhau 3 tuần.

③ Nếu bạn tiêm vắc xin Pfizer lần đầu tiên, thì tiêm lần 2 nhất định cũng hãy

tiêm cùng 1 loại vắc xin của Pfizer.

Ｑ１

Ａ.

Khi khoảng cách giữa lần thứ nhất và thứ 2 vượt quá 3 tuần

Tôi nên làm gì?

Vui lòng nhanh chóng trong khả năng có thể đến tiêm vắc xin lần 2.
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Ａ.

Tôi đã từng bị dị ứng với các loại vắc-xin, thuốc, thực phẩm và mỹ phẩm 

trước đây. Có thể tiêm chủng không?

Bạn vui lòng ghi thông tin dị ứng vào phiếu khám trước khi có thể và hỏi ý 

kiến bác sĩ gia đình trước, hoặc hỏi ý kiến bác sĩ vào ngày tiêm chủng.
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Ａ.

Hiệu quả của vắc xin khoảng bao nhiêu?

Vắc xin với tên "Cominati" của Pfizer được tiêm 2 lần trong vòng khoảng 3 

tuần, hiệu quả vắc xin (tác dụng phòng ngừa) kể từ sau lần tiêm thứ hai đến

ngày thứ 7 trở đi đạt khoảng 95%.

Các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành và sẽ có thêm thông tin trong 

thời gian tới.

□ Đau đầu□ Đau và sưng tại chỗ tiêm □ Tiêu chảy

□ Mệt mỏi, ớn lạnh, sốt□ Đau cơ và khớp

□ Sốc thuốc □Sốc phản vệ

Thông tin liên quan về vắc-xin này có trên "Trang web dành cho Gia 

đình với những ai tiêm vắc-xin virus corona chủng mới của Pfizer". 

Vui lòng truy cập từ mã QR bên phải hoặc liên kết URL bên dưới để tham 

khảo.

https://pfizer-covid19-vaccinated.jp

～Hỏi đáp liên quan về vắc xinＱ＆Ａ～

(ベトナム語）


