
 
 

Hướng Dẫn Chăm Sóc Sau Khi Tiêm Vắc-xin Ngừa COVID-19 
 

Tôi nên làm gì ngay sau khi tiêm vắc-xin? 
 
Quý vị nên đợi 15 phút sau khi tiêm vắc-xin để chắc chắn rằng quý vị đang cảm thấy khỏe mạnh. Quý vị sẽ 
được nhân viên thông báo về khu vực chờ. Vui lòng thông báo cho nhân viên phòng khám nếu quý vị cảm 
thấy không khỏe trong khi chờ đợi. 
 
Tôi nên chờ đón điều gì trong vài ngày tới và tôi điều trị các tác dụng phụ như thế nào? 
 
Tương tự như thuốc và các loại vắc-xin khác, vắc-xin ngừa COVID-19 có thể gây ra các tác dụng phụ. Tác 
dụng phụ của vắc-xin khá phổ biến và các phản ứng nhẹ đến trung bình có thể là dấu hiệu cho thấy hệ thống 
miễn dịch của quý vị đang đáp ứng với vắc-xin. Quan trọng là nếu quý vị gặp phải phản ứng dị ứng nặng, 
chẳng hạn như phát ban, sưng tấy toàn thân hay khó thở, quý vị nên gọi 911. 
 
Tác dụng phụ thường gặp nhất là đau / cảm giác khó chịu tại chỗ tiêm. Các tác dụng phụ khác bao gồm mệt 
mỏi, nhức đầu, đau cơ toàn thân, ớn lạnh, đau khớp và có thể sốt. Các tác dụng phụ của vắc-xin ngừa 
COVID-19 thường xảy ra trong vòng 12 đến 24 giờ sau khi tiêm và thường kéo dài từ 1-3 ngày. 
 
Để giảm đau và cảm giác khó chịu tại chỗ tiêm, chúng tôi khuyên quý vị nên chườm khăn sạch, mát và ẩm lên 
vùng tiêm. Ngoài ra, việc quý vị sử dụng và vận động cánh tay được tiêm cũng có thể hữu ích. Nếu tình trạng 
mẩn đỏ hoặc bị đau ở vị trí tiêm tồi tệ hơn sau 24 giờ, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
chính của quý vị.  
 
Trong hầu hết các trường hợp, cảm giác khó chịu do sốt hoặc đau là phản ứng bình thường với vắc-xin ngừa 
COVID-19. Để giảm bớt cảm giác khó chịu do sốt, hãy uống nhiều nước và mặc quần áo nhẹ. Các loại thuốc 
không kê đơn như ibuprofen hoặc acetaminophen cũng có thể được dùng để giảm đau hoặc cảm giác khó 
chịu nếu bác sĩ chưa từng nói với quý vị rằng quý vị nên tránh dùng chúng do bệnh lý như bệnh thận hoặc 
bệnh gan. Nếu quý vị gặp phải những tác dụng phụ kéo dài hơn 72 giờ, quý vị nên liên hệ với nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc chính của quý vị.  
 
Những Điều Cần Ghi Nhớ Sau Khi Tiêm Vắc-xin  
 
Ho, khó thở, mất vị giác hoặc khứu giác, chảy nước mũi/nghẹt mũi và/hoặc đau họng không phải là những 
tác dụng phụ phổ biến của vắc-xin. Nếu quý vị đang gặp phải những triệu chứng này, có thể quý vị đã bị 
nhiễm bệnh và nên tự cách ly và sắp xếp một cuộc hẹn xét nghiệm COVID-19 (quý vị có thể thực hiện việc 
này qua ứng dụng MyChart hoặc qua chatbot trên trang web của chúng tôi, memorialcare.org). Hãy tìm kiếm 
sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu quý vị cảm thấy đau ngực, khó thở hoặc có cảm giác tim đập 
nhanh, đánh trống ngực hay tim đập liên hồi. 
 
Hãy nhớ rằng cơ thể quý vị cần có thời gian để xây dựng hàng rào bảo vệ sau khi tiêm bất kỳ loại vắc-xin nào. 
Vì vậy, hãy tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với y tế công cộng như đeo khẩu trang và giữ 
khoảng cách tiếp xúc cho đến khi đại dịch được kiểm soát và chúng tôi hiểu thêm về cách vắc-xin phòng ngừa 
lây truyền bệnh, ngay cả sau khi quý vị được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. 
 
Vắc-xin ngừa COVID-19 của Janssen chỉ cần một liều tiêm duy nhất. Nếu quý vị tiêm vắc-xin ngừa           
COVID-19 của Moderna và Pfizer thì quý vị sẽ cần tiêm 2 mũi để vắc-xin có thể phát huy hiệu quả bảo vệ. Vui 
lòng tiêm mũi thứ hai ngay cả khi quý vị gặp phải các tác dụng phụ sau mũi đầu tiên, trừ khi bác sĩ yêu cầu 
quý vị không tiêm mũi thứ hai. Mũi thứ hai nên được tiêm theo lịch (Moderna = 28 ngày và Pfizer = 21 ngày). 
Tuy nhiên, nếu quý vị cần trì hoãn việc tiêm mũi thứ hai thì quý vị có thể tiêm mũi thứ hai cách mũi đầu tiên lên 
đến 6 tuần. Ngay cả khi mũi thứ hai được tiêm sau mũi thứ nhất 6 tuần thì quý vị cũng không cần phải tiêm lại 
loạt vắc-xin. 


