
 

GIỚI THIỆU VỀ CÁC LOẠI VẮC XIN NGỪA VIRUS CORONA CÓ THỂ ĐƯỢC TIÊM Ở NHẬT 

 

Vắc xin CỦA HÃNG PFIZER (  MỸ) 

Loại vắc-xin:  ｍＲＮＡ  

  Các vắc-xin mRNA dạy các tế bào của chúng ta cách tạo ra một protein - hay chỉ là một mảnh protein, kích hoạt phản ứng miễn 

dịch bên trong cơ thể chúng ta. 

  Số lần tiêm 2 lần : mũi thứ 2 cách mũi thứ nhất 21 ngày 

  Hiệu quả được cho là 95％ ( tháng 5 năm 2021) 

 

Vắc xin của hãng Moderna (Mỹ) 

Loại vắc-xin:  ｍＲＮＡ 

 Các vắc-xin mRNA dạy các tế bào của chúng ta cách tạo ra một protein - hay chỉ là một mảnh protein, kích hoạt phản ứng miễn 

dịch bên trong cơ thể chúng ta. 

Số lần tiêm 2 lần : mũi thứ 2 cách mũi thứ nhất 28 ngày 

Hiệu quả được cho là 94％ ( tháng 5 năm 2021) 

 

Vắc xin AstraZeneca (Anh) 

Vắc xin Uirusubekuta 

Nó tấn công một loại coronavirus vô hại và tạo ra một loại protein trong cơ thể khiến chúng ta khó bị mắc corona hơn. 

Số lần tiêm 2 lần : mũi thứ 2 cách mũi thứ nhất 28 ngày 

 Hiệu quả được cho là 76% ( tháng 5 năm 2021)  

 

ở thời điểm hiện tại, không thể tùy ý lựa chọn loại vắc xin để tiêm. Để phòng ngừa Corona, nếu có vắc xin có thể được tiêm, chúng 

tôi sẽ nhanh chóng hướng dẫn cho mọi người 

Việc tiêm vắc xin là hoàn toàn tự nguyện chứ không phải ép buộc. Bạn được tự do lựa chọn “tiêm” hoặc “không tiêm” vắc xin nếu 

bạn lo lắng về các phản ứng phụ của nó. 

Tuy nhiên những người không tiêm vắc xin, thì sẽ vẫn tiếp tục duy trì việc hạn chế đi lại và khi đi làm cũng sẽ kiểm tra nhiệt độ 

như tình trạng hiện tại so với người đã tiêm vắc xin rồi. Vì an toàn của thực tập sinh thì nghiệp đoàn khuyến khích tất cả mọi người 

tiêm vắc xin. 

Đối với những người đã tiêm cũng vậy việc đo nhiệt độ và hạn chế ra ngoài sẽ được nới lỏng hơn chứ không phải là được tự do 

đi lại hoàn toàn. 

Phản ứng phụ của vắc xin  

Sau khi tiêm xong nếu chỗ tiêm bị đau và sưng tấy, cơ thể mệt mõi, đau đầu, đau cơ thì phải báo ngay. 

Một số trường hợp hiếm hoi, có thể xảy ra sốc phản vệ. 

Khi tiêm chủng thì cần mọi người ký vào giấy đồng ý tiêm. Thì mọi người phải đọc kỹ (nghiệp đoàn sẽ chuẩn bị bản dịch cho 

mọi người). Nếu mọi người cảm thấy bất an lo lắng chỗ nào thì báo ngay với người hướng dẫn. 


