
Đã từng có dị ứng nghiêm trọng với một liều thuốc tiêm ngừa COVID-19, chẳng hạn như
bị sốc phản vệ.
Đã từng có dị ứng ngay lập tức, cho dù ở mức độ nào với một liều thuốc tiêm ngừa
COVID-19 trước đây, chẳng hạn như nổi mẩn đỏ/mề đay hoặc bị sưng môi. 
Được bác sĩ chẩn đoán bị dị ứng với một thành phần trong thuốc tiêm ngừa, chẳng hạn
như polysorbate trong thuốc tiêm ngừa của Janssen và polyethylene glycol trong các
thuốc tiêm ngừa của mRNA.
Đã từng bị viêm cơ tim (myocarditis) hoặc viêm màng ngoài tim (pericarditis) sau khi
tiêm một liều của thuốc mRNA hoặc Novavax chống COVID-19. 

Các lý do để được Miễn không phải tiêm ngừa COVID-19:

Các lý do để Trì hoãn việc tiêm ngừa COVID-19:
Người hiện đang bị nhiễm COVID-19 và có triệu chứng nên chờ cho đến khi các triệu
chứng đã khỏi và đáp ứng được các hướng dẫn về cô lập. 

Quý vị nên nghĩ đến việc trì hoãn tiêm ngừa trong 3 tháng kể từ sau khi các triệu
chứng bắt đầu hoặc sau khi quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính. 

Người hiện đang có bệnh cấp tính từ mức độ trung bình tới nghiêm trọng, cho dù có
sốt hay không, nên chờ cho đến khi hồi phục không còn các triệu chứng cấp tính nữa. 
 Điều này áp dụng cho tất cả các loại thuốc tiêm ngừa.

Hãy đi tiêm ngừa cho dù quý vị có những tình trạng như sau:

Bị dị ứng hoặc có phản ứng nghiêm
trọng không liên quan đến thuốc tiêm
ngừa, như là dị ứng với thực phẩm, thú
nuôi, nọc độc côn trùng và các chất gây
dị ứng trong môi trường 
Có tiền sử bị dị ứng với thuốc penicillin,
latex, hoặc thuốc uống 
Đang hồi phục sau một cơn bệnh hoặc
vừa mới có tiếp xúc với một trường hợp  
bệnh truyền nhiễm, kể cả COVID-19 
Hiện đang dùng thuốc trụ sinh
Đang có thai, đang cho con bú, đang
tìm cách thụ thai, hoặc có ý định tìm
cách thụ thai  

Hiện trong tình trạng có hệ miễn
dịch suy yếu, đặc biệt là ung thư, cấy
ghép nội tạng dạng rắn, có bệnh
phong thấp/tự miễn dịch và đang
chạy thận nhân tạo  
Gần đây chưa đi khám sức khỏe định
kỳ
Bệnh tim
Bệnh cao huyết áp
Bệnh tiểu đường
Có tiền sử bị hội chứng Guillain-Barre
(GBS), vì bệnh GBS không chịu được
liều thuốc tiêm ngừa COVID-19. GBS
không thể kết hợp với thuốc tiêm
ngừa COVID dùng kỹ thuật mRNA.

Rất hiếm có các trường
hợp được miễn trừ không
phải tiêm ngừa COVID-19 
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