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Sau Khi Qúy Vị Tiêm Vắc Xin COVID-19 
Ấn bản 2.0 29 tháng Ba, 2021 

Tôi nên trông đợi những gì trong một vài ngày sắp tới? 
• Các tác dụng phụ phổ biến bao gồm bị đau, bị đỏ, bị sưng ở nơi kim chích, mệt mỏi, nhức 

đầu, đau nhức bắp thịt, ớn lạnh, đau khớp, và sốt nhẹ.  
• Các tác dụng phụ nghiêm trọng thì hiếm. Gọi cho bác sĩ hoặc y tá điều trị của quý vị hoặc 

đến phòng cấp cứu gần nhất nếu quý vị bị bất cứ các phản ứng bất lợi nào sau đây trong 
vòng ba ngày sau khi tiêm vắc xin: nổi mề đay, mặt hoặc miệng quý vị bị sưng, bị khó thở, 
da dẻ rất tái nhợt và buồn ngủ nghiêm trọng, sốt cao (trên 40°C), co giật hoặc động kinh, 
hoặc các triệu chứng nghiêm trọng khác (ví dụ “như bị kim châm” hoặc bị tê mất cảm giác). 

• Vắc xin AstraZeneca/COVISHIELD có liên hệ đến một tác dụng phụ rất hiếm được biết là 
Hội Chứng Giảm Tiểu Cầu Miễn Dịch Gây Đông Máu do Tiêm Vắc Xin (Vaccine-Induced 
Prothrombotic Immune Thrombocytopenia, viết tắt VIPIT). Nếu quý vị bị bất cứ các triệu 
chứng nào sau đây sau khi tiêm vắc xin, hãy nhờ giúp đỡ y khoa ngay lập tức: thở hụt hơi, 
đau ngực, tay hoặc chân bị sưng hay bị lạnh, đau bụng kéo dài, nhức đầu dữ dội hoặc 
nhức đầu tệ hơn hay mắt nhìn thấy mờ, hoặc bị nhiều vết bầm nhỏ, các đốm màu đỏ hoặc 
màu tím hay các nốt phồng của máu bên dưới da. 

Tôi có vẫn phải tuân theo các biện pháp y tế công cộng về COVID-19 hay 
không? 
• Vắc xin là thêm một cách để bảo vệ chính quý vị chống lại COVID-19. Sau khi đã chích bất 

cứ liều vắc xin COVID-19 nào, quý vị nên tiếp tục làm theo các biện pháp chống COVID-
19, chẳng hạn như đeo khẩu trang, thực hiện việc giãn cách và rửa tay. 

• Theo dõi các triệu chứng của COVID-19 và làm xét nghiệm nếu có các triệu chứng. 

Khi nào tôi nên trở lại chích liều thứ nhì? 
• Quý vị cần hai liều vắc xin để được chủng ngừa trọn vẹn. Nếu đây là liều vắc xin COVID-

19 thứ nhất của quý vị, hãy chắc chắn chích liều thứ nhì của quý vị theo như được hướng 
dẫn bởi y viện hoặc bởi hệ thống ghi danh chích ngừa. Mang theo giấy chứng nhận vắc xin 
đã được in ra trao cho quý vị hôm nay để mang đến cuộc hẹn thứ nhì của quý vị. 
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