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Tin tức cần thiết về chích THUỐC
NGỪA Covid-19
Covid19 vaccine

Hiện nay, có 2 hãng làm Vaccine Covid 19, được FDA công nhận đó là 👉 Pfizer &
Moderna.

Sự khác biệt của Pfizer vaccine và Moderna Vaccine :
1) FDA approve Pfizer vaccine 👉 cho bệnh nhân từ 17 tuổi trở lên ➖ trong khi
Moderna 👉 từ 18 tuổi trở lên.

2) Pfizer vaccine dose là = 0.3 ml
Moderna là = 0.5 ml.

3) Pfizer 👉 cách 3 tuần = chích mũi 2,
Moderna 👉 cách 4 tuần = chích mũi 2.

Những điều cần biết trước khi chích Covid Vaccine (Pfizer &
Moderna) :

1) KHÔNG bị nhiễm COVID trong vòng 90 ngày ▪️“TRƯỚC KHI” chích Vaccine.

SAU 90 ngày ➖ đã bị nhiễm Covid = vẫn phải chích Covid vaccine.

2) KHÔNG bị (= không có tiền sử) bất cứ phản ứng ANAPHYLACTIC
REACTION (= khó thở, rối loạn nhịp tim, huyết áp xuống, ngất xỉu) khi chích các
loại thuốc vaccine khác.

3) KHÔNG được uống TYLENOL / ADVIL — TRƯỚC KHI chích ➖ vì sẽ giảm
hiệu ứng của Covid vaccine.

Có thể uống Tylenol ➖ SAU KHI chích Vaccine — nếu bị sốt nhẹ (light fever).

4) Những ai chích FILLER trên mặt khi làm thẩm mỹ nên cẩn thận ➖ vì Covid
Vaccine sẽ phản ứng với filler và làm sưng mặt.

5) Cả 2 loại VACCINE đều phải chích 2 LẦN. ▪️Pfizer Vaccine 👉 cách 3 tuần sẽ
chích mũi thứ 2.

▪️Moderna Vaccine 👉 cách 4 tuần sẽ chích mũi thứ 2.

Nếu không chích mũi thứ 2 ➖ sẽ không có khả năng miễn nhiễm.

Vì theo nghiên cứu 👉 SAU mũi thứ 2 => cơ thể chúng ta sẽ có 95% khả năng miễn
nhiễm với Covid-19 ➖ SAU mũi thứ 1 => chỉ có 30-40% miễn nhiễm thôi.

6) Cả 2 loại Vaccine đều có PHẢN ỨNG PHỤ giống nhau như 👉 đau nhức ở chỗ
chích + sốt nhẹ (light fever) + mệt mỏi + nhức đầu (headache).

🔺PHẢN ÚNG PHỤ xảy ra nhiều hơn => ở mũi chích thứ 2.

7)▪️Pfizer Vaccine 👉 phải được chứa trong FREEZER với nhiệt độ -80 F.

➖Trước khi sử dụng — phải chuyển qua REFRIGERATE (tủ lạnh) trong vòng 24
giờ.

▪️Moderna vaccine 👉 chỉ cần chứa trong FREEZER THƯỜNG (từ -13 F đến 5F).
Cả 2 loại Vaccines đều có hiệu quả như nhau.

8) Thuốc Vaccine được cung cấp miễn phí từ Federal xuống State ➖ State phân
phối xuống từng County.

County sẽ phân phối xuống từng bệnh viện trong County.

Nên chích Covid Vaccine đều hoàn toàn miễn phí — cho dù mình có bảo hiểm,
Medical, Medicare hay không.

9) Sau khi chích xong ➖ bệnh nhân sẽ được cho ngồi lại 15 phút — để các y tá theo
dõi xem có phản ứng gì xảy ra / hay không.

