
NHỮNG THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ TIÊM NGỪA VẮC-XIN COVID-19 

 

1. Những nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm phòng Covid-19? 

 Có 11 nhóm được ưu tiên tiêm phòng Covid-19: Nhân viên y tế; Nhân viên tham gia 

phòng chống dịch (Ban chỉ đạo các cấp, nhân viên của các khu cách ly, phóng viên...); Nhân 

viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; Lực lượng quân đội; Lực 

lượng công an; Giáo viên; Người trên 65 tuổi; Nhóm người cung cấp dịch vụ thiết yếu như 

hàng không, vận tải, du lịch, điện, nước; Những người mắc các bệnh mãn tính; Người có nhu 

cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài; Người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ.  

2. Tiêm vắc-xin Covid-19 có lợi ích như thế nào? 

 Giúp bảo vệ và chống sự lây lan của vi-rút gây bệnh Covid-19; 

 Không mắc bệnh nghiêm trọng nếu nhiễm Covid-19;  

 Tự mình tiêm phòng cũng giúp bảo vệ những người xung quanh, đặc biệt là những 

người có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng do Covid-19. 

3. Người có thể trạng yếu tiêm ngừa được không? 

 Được. Thể trạng không phải là nguyên nhân bị hành nhiều hay ít sau khi tiêm 

vaccine. 

4. Người đang mắc bệnh nền tiêm ngừa được không? 

 Được. Vắc-xin không làm ảnh hưởng bệnh nền, người bệnh nền càng nên tiêm vì khi 

mắc Covid-19 rất dễ biến chứng nặng, nên nếu bệnh ổn định thì tiêm. 

5. Bệnh nền là bệnh gì? 

 Bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, đặt xì ten, viêm gan B,C; thiếu máu tán 

huyết, rối loạn tiền đình, thiếu G6PD……  

6. Người lớn tuổi có nên tiêm không? 

 Nên. Không có chuyện người lớn tuổi tiêm vô bị hành nhiều, ảnh hưởng sức khoẻ. 

Người càng lớn tuổi càng ít bị hành. 

7. Người đang dùng thuốc có tiêm được không? 

 Được. Tuy nhiên, khi khám lâm sàng, nên báo cho bác sĩ biết loại thuốc, bệnh đang 

điều trị. Rất hiếm các loại thuốc đang sử dụng ảnh hưởng đến tiêm vắc-xin, tiêm xong vẫn 

uống thuốc hằng ngày bình thường. 

8. Ai không tiêm? 

 Những người dị ứng phản ứng phản vệ mức độ 2 (phù mặt, nôn ói, đau bụng dữ dội, 

phải tiêm adrenalin), dị ứng với tất cả các thức ăn, thuốc… 

 Những người đang cho con bú; phụ nữ mang thai. 
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 Người đang bị ung thư giai đoạn cuối (bị ung thư nhưng chữa ổn định thì nên tiêm); 

người đang xơ gan giai đoạn cuối. 

9. Ai chưa nên tiêm? 

 Người dưới 18 tuổi. 

 Đang bệnh cấp tính; đang uống thuốc ức chế miễn dịch (có thể tiêm sau 14 ngày). 

10. Trước khi tiêm nên làm gì? 

 Bình tĩnh, không đọc tin tức không chính thống về vaccine, tiêm vaccine là cơ hội tốt 

không nên bỏ qua. 

 Không uống cà phê nhiều vì khi khám sàng lọc mạch nhanh quá, tim đập mạnh, 

nhanh, khó chẩn đoán.  

 Ngồi nghỉ thư giãn theo hướng dẫn của cán bộ y tế, rồi khám sàng lọc; không đi vội 

vàng, huyết áp tăng lên. 

 Người nguy cơ (có bệnh nền) nên tiêm tại bệnh viện, tiêm vào cuối buổi. 

11. Nếu bạn bị hoãn cơ hội vì cao huyết áp lúc khám sàng lọc, nên làm gì? 

 Từ bây giờ nên theo dõi huyết áp của mình vì nhiều khi bản thân bị mà không biết; 

nếu bị thì tư vấn bác sĩ hay khám. 

 Không nên ăn mặn; không nên lo lắng về chuyện tiêm ngừa sắp tới, vì có rất nhiều 

người cao huyết áp đã tiêm ngừa. 

12. Trong vòng 30 phút ở tại nơi tiêm nên làm gì? 

 Giữ khoảng cách an toàn, không bàn về chuyện hành của vaccine sau tiêm. 

 Thư giãn, nói chuyện vui. 

 Báo bác sĩ ngay nếu nổi mề đay, mệt tức ngực, khó thở, choáng váng, đau bụng 

nhiều (tình huống này rất ít xảy ra). 

13. Về nhà làm gì? 

Sau khi tiêm bị hành hay không thì tuỳ người và có nhiều kiểu khác nhau: thời gian 6 

giờ sau khi tiêm đa số bình thường, 6 giờ tiếp theo thì: 

 Kiểu 1: khoẻ mạnh, không có triệu chứng đặc biệt, chỉ đau chỗ tiêm (hiện tượng này 

bình thường, vắc - xin vẫn có tác dụng). 

Kiểu 2: thường gặp nhất, đau người, uể oải, sốt nhẹ, đau đầu, đêm đầu sẽ khó ngủ, 

sau 24-36-48 giờ là hết các triệu chứng; đa số nhóm này sinh hoạt bình thường. 

Kiểu 3: sốt cao, sốt run cầm cập, mệt mỏi, đau nhức nhiều. Uống thuốc giảm đau, hạ 

sốt nhưng giảm chậm. Cố gắng chịu đựng, sau 24-36-48 giờ là hết, hiếm người 72 giờ mới 

hết. 



 Kiểu 4: đau bụng, tiêu chảy, ói nhiều, số lần ra vào nhà vệ sinh tăng lên đột ngột, 

không ăn uống được. Cố gắng ăn chút một cũng sẽ ổn sau 24- 48 giờ. Nếu mệt quá thì vào 

bệnh viện truyền nước biển. 

Một số lưu ý: 

* Người bị cao huyết áp hay khi đi khám sàng lọc mới biết huyết áp hơi cao thì nên đo 

huyết áp mỗi 4- 6 giờ trong 24 giờ đầu sau tiêm. 

* Sau 4 ngày mà còn đau nơi tiêm, đau nhiều nơi nào đó trên người, thì đi khám hay gọi 

điện thoại hỏi tư vấn bác sĩ. 

* Sau khi tiêm,trong quá trình cơ thể sản sinh kháng thể (chưa rõ thời gian bao lâu), 

chúng ta vẫn có thể bị mắc Covid-19 nếu tiếp xúc với nguồn bệnh và không tuân thủ 5K. 

 Ngoài ra, vắc-xin không bảo vệ tuyệt đối, hiệu lực bảo vệ của từng loại vắc-xin cũng 

khác nhau. Điều này có nghĩa là một số người đã tiêm vắc-xin vẫn có khả năng mang vi rút 

và lây bệnh cho người khác. 

Do đó, người được tiêm vắc-xin vẫn phải bảo đảm, tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K 

trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế Tây Ninh: 0947209050 hoặc đường dây nóng 

Bộ Y tế: 1900.9095, để được tư vấn, hướng dẫn. 
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