
Phản ứng thường có nhất là cánh
tay bị đau nhức.
Qúy vị cũng có thể cảm thấy nhức
đầu hoặc  mệt mỏi trong 1 hoặc 2
ngày. Các triệu chứng này và sẽ
nhanh chóng biến mất .

Các phản ứng phụ có thể xảy ra  

Chính quý vị. Thuốc ngừa này giúp quý vị ít bị bệnh
hoặc thậm chí thiệt mạng vì COVID-19 hơn nhiều.
Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và những người quý
vị gặp gỡ. Thuốc ngừa sẽ làm giảm bớt  việc lây
nhiễm cho người khác hơn nhiều. 
Cộng đồng của quý vị. Thuốc ngừa này làm giảm
bớt sự lây truyền của siêu vi khuẩn. Thuốc này cũng
giúp ngăn ngừa các biến thể nguy hiểm mới xuất
hiện khi lây lan qua người khác.

Thuốc rất An toàn và Hiệu quả
Thuốc bảo vệ được những ai sau khi quý vị tiêm ngừa:Chỉ Một Liều Là Xong!

Quý vị chỉ cần một liều
thôi.
Quý vị được bảo vệ
hoàn toàn sau 2 tuần.
Dành cho người từ 18
tuổi trở lên. Người 16
hoặc 17  tuổi có thể
được tiêm một loại
thuốc khác.

Thuốc này ra sao?

Có hơn 8 triệu người trong nước
Mỹ đã được tiêm ngừa  một cách an
toàn với thuốc này.
Cũng như các loại thuốc ngừa
COVID-19 khác, thuốc này đã được
FDA là cơ quan Liên Bang kiểm soát
sự an toàn của thực phẩm và thuốc
men, cho phép dùng.
Cũng như các loại thuốc ngừa
COVID-19 khác, thuốc đã được thí
nghiệm nghiên cứu trên hàng chục
ngàn người tình nguyện trong
nhiều sắc dân và hoàn cảnh khác
nhau và được thấy là an toàn và
hiệu quả. 

Sự thật về  loại thuốc ngừa này
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Tờ Thông Tin: Thuốc Tiêm Ngừa
COVID-19 của Johnson & Johnson 

Cũng được biết đến như là Janssen, hoặc J&J
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Một phản ứng phụ rất hiếm thấy của thuốc ngừa
này là chứng đông máu.  Chính phủ Liên Bang đã
tạm ngưng tiêm thuốc để điều tra thêm. Chính
phủ Liên Bang và các bác sĩ y tế công cộng độc
lập hiện đã quyết định thuốc ngừa có nhiều lợi
ích hơn là rủi ro. Nếu quý vị bị nhức đầu, đau
bụng, nhức chân dữ dội hoặc khó thở trong vòng
3 tuần sau khi được tiêm ngừa, hãy liên lạc với
bác sĩ. Nếu đang uống thuốc loãng máu, hãy cho
bác sĩ biết trước khi  được  tiêm ngừa. Các loại thuốc ngừa COVID-19 khác

Có 2 loại thuốc ngừa COVID-19 khác: Pfizer và
Moderrna. Hãy cho chúng tôi biết nếu cần thêm
thông tin về các loại thuốc ngừa này..


