
Vắc xin COVID-19 của  
J&J có an toàn không
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và Cục Quản lý thực phẩm và 
dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng sử dụng vắc-xin COVID-19 của 
Johnson & Johnson (J&J) sau khi đánh giá kỹ lưỡng mức độ an toàn.

Những điều chúng ta đã biết

•   Bộ Y tế Virginia (VDH) đang tuân thủ hướng dẫn 
của CDC và FDA để tiếp tục sử dụng vắc xin J&J.

•  CDC và FDA tin rằng vắc xin này an toàn và hiệu 
quả trong việc ngăn ngừa COVID-19.

•  Những lợi ích đã được kiểm chứng và tiềm năng 
của vắc-xin vượt trội so với những nguy cơ đã biết 
và tiềm ẩn ở những người từ 18 tuổi trở lên.

•  Dữ liệu cho thấy khả năng hình thành cục máu 
đông với lượng tiểu cầu thấp (huyết khối giảm 
tiểu cầu)* là rất thấp.

•  CDC và FDA sẽ luôn cảnh giác.

•  Tiêm vắc xin là một công cụ quan trọng để 
kiểm soát đại dịch và cả 3 loại vắc xin COVID-19 
đều an toàn và hiệu quả.

Các yếu tố khác được xem xét khi đánh  
giá rủi ro và lợi ích của việc tiếp tục sử dụng  
vắc xin J&J bao gồm:

•  Những xu hướng gần đây về các ca nhiễm 
COVID-19 ở Hoa Kỳ và trên thế giới

•  Các biến thể đang lây lan tại Hoa Kỳ

•  Số ca nhập viện và tử vong liên quan đến 
COVID-19

•  Vốn sở hữu vắc xin

* Phụ nữ dưới 50 tuổi nên lưu ý về nguy cơ hiếm gặp nhưng đã gia tăng của tác dụng phụ này. Có sẵn các 
lựa chọn vắc-xin COVID-19 khác chưa ghi nhận các nguy cơ này.

Vaccinate.Virginia.gov hoặc gọi số 877-VAX-IN-VA (877-829-4682).
   Đăng ký vắc xin COVID-19 miễn phí của bạn tại  

Vaccinate.Virginia.gov
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