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Về việc tiêm Vaccine Covid-19 

Đối Tượng Tiêm Vaccine Và Thứ Tự Ưu Tiên 

 Đối tượng tiêm Vaccine Covid-19 là những người trên 12 tuổi có nguyện vọng tiêm Vaccine. 

(Vaccine Pfizer và Vaccine Mordena dành cho người trên 12 tuổi, Vaccine AstraZeneca dành cho 

người trên 40 tuổi) 

 Kế hoạch tiêm Vaccine theo thứ tự ưu tiên dưới đây. 

1.Nhân viên y tế.v.v. 

2.Người cao tuổi (những người sinh từ ngày 1/4/1957 trở về trước) 

3. Người mắc bệnh nền, nhân viên y tế tại cở sở chăm sóc người già 

4.Người không thuộc các mục kể trên  

Thời Gian Và Địa Điểm Tiêm Vaccine 

 Thời gian tiêm Vaccine dự kiến hoàn thành cuối tháng 2/2022. 

 Trên nguyên tắc, địa điểm tiêm Vaccine sẽ là hội trường của các cơ sở y tế trực thuộc địa phương 

- nơi cư dân có đăng ký cư trú. 

 Chi tiết về thời gian và địa điểm tiêm Vaccine xin hãy xác nhận tại bản hướng dẫn (thông báo) từ 

địa phương gửi đến bạn. 

Thủ Tục Để Tiêm Vaccine 

 Trước thời gian bắt đầu tiêm Vaccine, ủy ban hành chính địa phương nơi bạn ở sẽ gửi đến bạn 

[Phiếu Tiêm Vaccine] và [Thông Báo Tiêm Chủng]. Hãy xác nhận thời gian và địa điểm tiêm Vaccine, 

sau đó hãy đặt lịch tiêm chủng bằng cách gọi điện thoại hoặc đặt lịch online qua internet. 

Chi Phí Tiêm Vaccine 

 Chi phí tiêm Vaccine Covid-19 là hoàn toàn miễn phí. 

Cần Đồng Ý Khi Tiêm Vaccine 

 Việc tiếp nhận tiêm Vaccine không phải là bắt buộc, chỉ tiến hành khi có sự đồng ý của người đăng 

ký tiêm Vaccine. 

 Đối với người tiếp nhận tiêm Vaccine cần hiểu rõ công dụng của tiêm phòng Covid-19 và nguy cơ 

xảy ra tác dụng phụ. Sau đó, tự nguyện đăng ký tiếp nhận tiêm Vaccine. 

Tác dụng phòng bệnh của Vaccine 

 Đối với loại Vaccine Pfizer được cấp phép hiện nay đã được báo cáo là có khả năng phòng bệnh 

lên đến 95% với 2 lần tiêm phòng (lần tiêm thứ 2 sẽ cách 3 tuần sau khi tiêm mũi đầu tiên), đối với 

Vaccine Mordena có hiệu quả lên đến 94% (lần tiêm thứ 2 sẽ cách 4 tuần sau khi tiêm mũi đầu tiên) 

(* Đối với Vaccine phòng cúm chỉ khoảng 40% đến 60%) 

Tính An Toàn Của Vaccine 

 Sau khi tiêm Vaccine, có thể sẽ xảy ra các phản ứng phụ như sốt, đau tại chỗ tiêm..vv.. nhưng hầu 

hết sẽ tự khỏi trong vài ngày. Tần suất xảy ra phản ứng phụ nặng như sốc phản vệ, theo như báo cáo 

của công ty cung ứng Vaccine Pfizer thì trong 1 triệu người tiêm sẽ có khoảng 5 người, nhưng các 

loại thuốc cũng như thiết bị y tế sẽ được chuẩn bị tại hội trường tiêm để có thể xử lý kịp thời. 



※ Phản ứng dị ứng toàn thân có thể xảy ra trong thời gian ngắn với các chất có trong thành phần 

Vaccine. 

Trong Trường Hợp Xảy Ra Vấn Đề Về Sức Khỏe Do Tiêm Vaccine 

 Căn cứ theo Luật Tiêm Chủng, trong trường hợp xảy ra vấn đề về sức khỏe do tiêm Vaccine như 

cần phải điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc để lại di chứng...thì có thể nhận được các khoản hỗ trợ (chi 

phí y tế/trợ cấp thương tật...). 


