
Các vắc-xin đều có hiệu quả
Vắc-xin ngừa COVID-19 có thể bảo vệ quý vị theo một số cách. Các vắc-xin đều có hiệu quả cao trong 

việc phòng ngừa COVID-19. Nếu quý vị nhiễm COVID-19, vắc-xin có thể giúp giảm đáng kể khả năng 

quý vị bị bệnh nặng; hoàn thành đủ các liều vắc-xin giúp giảm khả năng quý vị phải nhập viện và giảm 

nguy cơ tử vong vì COVID-19. Có thể quý vị đã thấy những thông tin mang hàm ý cho rằng có một số 

loại vắc-xin tốt hơn những loại vắc-xin khác, tuy nhiên, các thử nghiệm lâm sàng chỉ ra rằng tất cả vắc-

xin có sẵn đều có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa COVID-19. Để biết thêm thông tin về các thử 

nghiệm lâm sàng trên các vắc-xin COVID-19 khác nhau, hãy truy cập trang COVID-19 Vaccine Safety 

and Effectiveness (Thông Tin An Toàn và Hiệu Quả của Vắc-xin COVID-19) | Washington State 

Department of Health (Sở Y Tế Tiểu Bang Washington).  

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những loại vắc-xin này đạt hiệu quả ít nhất là 85 phần trăm trong việc ngăn 

chặn bệnh COVID-19 diễn biến nghiêm trọng. Vắc-xin cũng đã giúp nhiều người không mắc phải bất 

kỳ triệu chứng nào của COVID-19:

• Moderna, 94%

• Pfizer-BioNTech, 95%

• Johnson & Johnson (Janssen), 74%

• Novavax, 90,4%

Các vắc-xin đều an toàn
Các loại vắc-xin COVID-19 hiện có ở Hoa Kỳ đã trải qua quy trình theo dõi an toàn chuyên sâu nhất 

trong lịch sử Hoa Kỳ1. Các vắc-xin được phát triển, thử nghiệm và cho phép sử dụng cùng một quy 

trình nghiêm ngặt dùng cho các loại vắc-xin thành công khác. Tất cả các loại vắc-xin đều đã được U.S. 

Food and Drug Administration (FDA, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ) phê 

duyệt đầy đủ hoặc cho phép sử dụng khẩn cấp—tức là FDA không phát hiện thấy bất kỳ quan ngại 

nghiêm trọng nào về an toàn. Các chuyên gia độc lập cũng đã xem xét các nghiên cứu và không phát 

hiện quan ngại nào. Những loại vắc-xin đó cũng đã được các chuyên gia y tế trong Scientific Safety 

Review Workgroup (Nhóm Công Tác Đánh Giá An Toàn Khoa Học) thông qua trong một đánh giá độc 

lập, một phần của Western States Pact (Hiệp Ước Các Tiểu Bang Miền Tây) (Chỉ Tiếng Anh). Xem các 

FAQ của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tính an toàn và hiệu quả của các vắc-xin vẫn được tiếp tục theo dõi khi sử dụng cho công chúng. Hoa 

Kỳ có một số hệ thống phục vụ mục đích tìm kiếm các vấn đề về an toàn và nắm bắt nhanh chóng khi 

có vấn đề về an toàn xảy ra. Để đảm bảo rằng vắc-xin COVID-19 là an toàn, Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) đã mở rộng và tăng 

cường năng lực quốc gia trong việc theo dõi sự an toàn của vắc-xin. Do đó, các chuyên gia về an toàn 

vắc-xin có thể theo dõi và phát hiện các vấn đề có thể chưa nhìn thấy trong quá trình thử nghiệm lâm 

sàng vắc-xin COVID-19.

Vắc-xin cũng an toàn và hiệu quả đối với trẻ em, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền. Do 

ngày càng có nhiều người tiêm vắc-xin, chúng ta sẽ tiếp tục có thêm dữ liệu về tính an toàn và các tác 

dụng phụ. Dữ liệu cho thấy vắc-xin COVID-19 rất an toàn và hiếm có các tác dụng phụ nghiêm trọng.

Thông Tin An Toàn về Vắc-xin 

COVID-19: Những Điều Cần Biết

1 Centers for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines (Thông Tin An Toàn về Vắc-xin COVID-19)”. Ngày 25 

tháng 3 năm 2021, có sẵn trực tuyến tại: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html.

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/safety-and-effectiveness
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-appoints-representatives-multi-state-covid-vaccine-workgroup
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


Các dấu hiệu của phản ứng dị ứng

Trường hợp phản ứng dị ứng với vắc-xin rất hiếm khi xảy ra, nhưng không phải là không 

có. Phòng khám sẽ theo dõi quý vị ít nhất 15 phút sau khi tiêm vắc-xin phòng trường 

hợp quý vị gặp phản ứng dị ứng. Nhân viên phòng khám được đào tạo cách ứng phó và 

biết làm thế nào để giúp quý vị.

Nếu quý vị có phản ứng dị ứng sau khi rời khỏi phòng khám, hãy gọi 911. Các dấu hiệu 

của phản ứng dị ứng bao gồm: khó thở, sưng mặt và cổ họng, tim đập nhanh, phát ban 

nặng khắp cơ thể, chóng mặt và suy nhược. 

Giúp chúng tôi đề phòng mọi quan ngại về an toàn

Đăng ký V-safe để báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nào: vsafe.cdc.gov. Sự tham gia của quý vị giúp chúng tôi bảo đảm 

vắc-xin an toàn cho tất cả mọi người.

Quý vị hoặc nhà cung cấp vắc-xin của quý vị cũng có thể báo cáo các tác dụng phụ với Vaccine Adverse Event 

Reporting System (VARES, Hệ Thống Báo Cáo Sự Kiện Bất Lợi Với Vắc-xin). FDA, Centers for Disease Control 

and Prevention và Washington State Department of Health (DOH, Sở Y Tế Washington) sử dụng VAERS để theo 

dõi các xu hướng hoặc vấn đề có thể xảy ra. 

Quý vị có thể gửi báo cáo tại vaers.hhs.gov. Tìm hiểu thêm về cách VAERS và các hệ thống giám sát an toàn khác 

hoạt động tại www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety. 

Xuất hiện các tác dụng phụ là điều bình thường
Vắc-xin này không thể khiến quý vị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, cũng giống như các vắc-xin khác, 

quý vị có thể cảm thấy một vài tác dụng phụ, các tác dụng phụ này khác nhau ở mỗi người. Một số 

người cảm thấy ít hoặc không thấy khó chịu, trong khi những người khác có thể có các tác dụng phụ 

làm hạn chế các hoạt động hàng ngày của họ. Các tác dụng phụ là dấu hiệu thể hiện vắc-xin đang 

phát huy tác dụng. Với các vắc-xin hai liều, tác dụng phụ sau mũi thứ hai có thể nghiêm trọng hơn. 

Nếu có thể, quý vị hãy nghỉ ngơi một hoặc hai ngày sau khi tiêm để cơ thể hồi phục. Các tác dụng 

phụ thường biến mất sau vài ngày. Ngay cả khi quý vị không bị tác dụng phụ, cơ thể của quý vị 

đang xây dựng lớp bảo vệ chống lại vi rút COVID-19. Đối với các loại vắc-xin COVID-19 cần tiêm 

hai liều, hãy đảm bảo quý vị tiêm liều thứ hai. Quý vị sẽ chưa được bảo vệ đầy đủ trong hai tuần đầu 

sau khi tiêm liều thứ hai.

Các tác dụng phụ phổ biến theo nhóm tuổi

6 tháng - 3 tuổi 4–17 tuổi Người lớn từ 18 tuổi trở lên

Các tác dụng phụ phổ biến có thể 
bao gồm:

Các tác dụng phụ sẽ phổ biến hơn 
sau khi nhận liều thứ hai:

Các tác dụng phụ phổ biến có thể 
bao gồm:

Đau nhức ở chân hoặc cánh tay 
tại chỗ tiêm

Đau nhức, sưng tấy và mẩn đỏ tại 
chỗ tiêm

Đau nhức, sưng tấy và mẩn đỏ tại 
chỗ tiêm

Sưng hạch bạch huyết Mệt mỏi Mệt mỏi

Khó chịu hoặc khóc Đau đầu Đau đầu

Buồn ngủ Đau cơ hoặc khớp Đau cơ

Mất cảm giác ngon miệng Ớn lạnh Ớn lạnh và/hoặc sốt

Sưng hạch bạch huyết Buồn nôn

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
http://www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety


Người dân thuộc nhiều chủng tộc và dân tộc đã tham gia vào các thử nghiệm
Mỗi loại vắc-xin đều đã được các nhà nghiên cứu khoa học thử nghiệm trên hàng chục nghìn người.

Những người tham gia các thử nghiệm vắc-xin 

(Hoa Kỳ) 2 Moderna bao gồm:

Những người tham gia các thử nghiệm vắc-xin (Hoa 

Kỳ)3 Pfizer-BioNTech bao gồm:

Những người tham gia các thử nghiệm vắc-xin 

(Toàn Cầu)4 Johnson & Johnson bao gồm:

Những người tham gia các thử nghiệm vắc-xin 

(Hoa Kỳ)5 Novavax bao gồm:

63% Người Da 

Trắng

20% Người Gốc Tây Ban Nha/Gốc 

Latinh

10% Người Da Đen/Người Mỹ Gốc Phi

4% Người Châu Á

3% Khác

70% Người 

Da Trắng

13% Người Gốc Tây Ban Nha/Gốc 

Latinh

10% Người Da Đen/Người Mỹ Gốc Phi

6% Người Châu Á

1% AIAN/NHOPI ✦

62% Người 

Da Trắng

45% Người Gốc Tây 

Ban Nha/Gốc Latinh

17% Người Da Đen/Người Mỹ 

Gốc Phi

4% Người Châu Á

9% AIAN/NHOPI ✦

9% Khác

76% Người 

Da Trắng

22% Người Gốc Tây Ban 

Nha/Gốc Latinh

11% Người Da Đen/Người Mỹ Gốc Phi

4% Người Châu Á

6% AIAN/NHOPI ✦

2% Khác

2 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, Cuộc Họp của Vaccines and Related Biological Products 

Advisory Committee (Ủy Ban Tư Vấn Về Vắc-Xin và Các Sản Phẩm Sinh Học Liên Quan). Ngày 17 tháng 12 năm 2020, có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.fda.gov/media/144434/download. 

3 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, Cuộc Họp của Vaccines and Related Biological 

Products Advisory Committee. Ngày 10 tháng 12 năm 2020, có sẵn trực tuyến tại: https://www.fda.gov/media/144245/download. 

4 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, Cuộc Họp của Vaccines 

and Related Biological Products Advisory Committee.  Ngày 26 tháng 2 năm 2021, có sẵn trực tuyến tại: 

https://www.fda.gov/media/146217/download. 

5 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Novavax COVID-19 Vaccine”, Cuộc Họp của Vaccines and Related Biological Products 

Advisory Committee. Ngày 7 tháng 6 năm 2022, có sẵn trực tuyến tại: https://www.fda.gov/media/158912/download.

* AIAN/NHOPI trình bày dữ liệu kết hợp về Người Mỹ Thổ Dân, Người Alaska Bản Xứ và Người Hawaii Bản Xứ, Người Dân Đảo Thái Bình Dương 

Khác tham gia thử nghiệm.

https://www.fda.gov/media/158912/download


Trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe hoặc nhân viên phòng khám tin cậy của 
quý vị nếu quý vị có lo ngại về việc nhận vắc-xin

Dị ứng

• CDC khuyến nghị sử dụng vắc-xin cho tất cả những 

người trưởng thành không bị dị ứng với bất kỳ thành 

phần nào trong vắc-xin. Các loại vắc-xin này không có 

các chất gây dị ứng thường gặp như những chất có trong 

thực phẩm, vì vậy hầu hết các dị ứng khác không phải là 

vấn đề đáng lo ngại khi tiêm vắc-xin COVID-19. 

• Phản ứng dị ứng với vắc-xin COVID-19 thường được cho 

là do các chất béo có trong vắc-xin, được gọi là 

polyethylene glycol (PEG) và polysorbate gây ra. 

• Giống như các loại vắc-xin khác, vắc-xin này chứa chất 

béo, muối và đường để giúp hoạt động tốt hơn trong cơ 

thể. Các thành phần này đều an toàn và cần thiết để vắc-

xin phát huy tác dụng. 

• Vắc-xin này không có trứng, không có thành phần cao su 

và không có chất bảo quản. Các vắc-xin này không được 

nuôi cấy trong trứng. 

Vấn đề đạo đức

Các thành phần có trong vắc-xin COVID-19 đều an toàn và 

cần thiết để vắc-xin phát huy tác dụng. Một mẩu vắc-xin 

Johnson & Johnson được tạo ra bên trong các bản sao nuôi 

cấy trong phòng thí nghiệm của các tế bào được lấy từ 

những ca tự nguyện phá thai hơn 35 năm trước. Nhiều loại 

vắc-xin khác, gồm thủy đậu, rubella và viêm gan A, cũng 

được sản xuất theo hình thức này. Không có vắc-xin nào 

chứa tế bào của người (gồm cả tế bào của thai nhi), vi-rút 

COVID-19, cao su, chất bảo quản hay bất kỳ phụ phẩm nào 

từ động vật bao gồm các sản phẩm thịt heo hoặc gelatin. 

Các vắc-xin này không được nuôi cấy trong trứng và không 

chứa các sản phẩm từ trứng. 

Đối với vắc-xin Pfizer và Moderna, khoảng 30% người Mỹ 

tham gia trong các thử nghiệm vắc-xin là Người Da Đen, 

Người Bản Địa hoặc người da màu khác và khoảng một 

nửa trong số đó là người cao niên. Đối với vắc-xin Johnson 

& Johnson, ít nhất 38% tất cả những người tham gia trong 

các thử nghiệm vắc-xin được xác định là Người Da Đen, 

Người Bản Địa hoặc người da màu khác và khoảng một 

nửa trong số đó là người cao niên.

Tình trạng bệnh lý

• Các nghiên cứu cho thấy vắc-xin COVID-19 an toàn và 

hiệu quả ở những người có các tình trạng bệnh lý. Hai 

mươi đến 45% số người tham gia trong mỗi thử nghiệm 

vắc-xin mắc các bệnh như béo phì, tiểu đường, bệnh tim, 

bệnh gan và HIV.  

• Dù các loại vắc-xin chúng ta có được đạt hiệu quả 90% 

chống lại hầu hết các biến thể vi-rút, các nghiên cứu cho 

thấy những người bị suy giảm miễn dịch trung bình đến 

nặng không phải lúc nào cũng có thể xây dựng được hệ 

miễn dịch mạnh mẽ. Liều bổ sung thứ ba, trước liều tăng 

cường, được khuyến nghị dành cho những người không 

phát triển được đủ hệ miễn dịch với hai liều tiêm.

• Các chuyên gia y tế về mang thai và cho con bú sữa mẹ 

khuyến nghị chủng ngừa vắc-xin COVID-19 cho phụ nữ 

mang thai, đang cho con bú sữa mẹ hoặc dự định mang 

thai. Dữ liệu cho thấy vắc-xin COVID-19 an toàn trong 

suốt quá trình mang thai. Trên thực tế, một số nghiên cứu 

cho thấy bà mẹ đã chủng ngừa vắc-xin thậm chí có thể 

truyền kháng thể ngừa COVID-19 cho trẻ sơ sinh trong 

suốt quá trình mang thai và cho con bú sữa mẹ. Phụ nữ 

mang thai có nguy cơ bị bệnh nghiêm trọng khi mắc 

COVID-19, bao gồm cả tử vong. Vắc-xin là biện pháp bảo 

vệ an toàn nhất.

DOH 348-799 October 2022 Vietnamese

Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị khiếm thính 

hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến civil.rights@doh.wa.gov.


