
As of 07/16/21  

 
Mục đích của việc tiêm phòng COVID-19 là để giảm nguy cơ nhiễm bệnh do vi rút gây bệnh Corona 2019 (COVID-19) và làm 
giảm nguy cơ trở bệnh nặng nếu bị lây nhiễm. 

Với tư cách là một thành viên của lực lượng lao động BILH, xin hãy hiểu rằng: 
• Việc tham gia của ông/bà trong chương trình vắc xin này là tự nguyện và được khuyến khích mạnh mẽ 
• Nếu chọn không tham gia, quyết định của ông/bà sẽ không ảnh hưởng đến việc làm hoặc tình trạng công việc của ông/bà tại BILH  
• Bất kỳ lúc nào, nếu thấy rằng ông/bà chưa sẵn sàng để tiêm vắc xin COVID-19, chúng tôi khuyến khích ông/bà nên thảo luận về các lựa chọn của mình với nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình và hãy đặt lịch tiêm phòng khi đã sẵn sàng 

Hiện nay có ba loại vắc xin COVID-19: hai loại vắc xin mRNA (gồm Pfizer-BioNTech và Moderna) và một loại vắc xin vectơ vi rút (Johnson & Johnson (J&J)/Janssen) (gọi 
chung là “Vắc xin EUA”) được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (“FDA”) cấp phép theo Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp (“EUA”). FDA ban hành EUA dựa trên 
thông cáo của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ rằng một số trường hợp cần thiết sử dụng khẩn cấp thuốc và các sản phẩm sinh học trong đại dịch COVID-19 
nếu đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Tiêu chí đối với vắc xin COVID-19 Pfizer-BioNTech mà ông/bà đang được tiêm phòng hiện nay được giải thích chi tiết hơn trong 
Phiếu Thông tin EUA theo đường dẫn liên kết dưới đây. 

Vui lòng xem trực tuyến Phiếu Thông tin Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp (EUA) dành cho Người được tiêm phòng và Người chăm sóc tại fda.gov/media/144414/download để 
biết đầy đủ thông tin về vắc xin và các tác dụng phụ có thể xảy ra. 

Các nguyên nhân hoãn tiêm phòng: 
□ Vào bất cứ lúc nào, trước khi tiêm phòng, nếu bị sốt (nhiệt độ từ 100.4 độ F trở lên), ớn lạnh hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19, ông/bà hãy hoãn việc tiêm phòng và 

liên hệ với bộ phận Employee Health. 

□ Nếu ông/bà đã tiêm phòng (hoặc có thể đã được tiêm phòng trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng) bất kỳ các loại sau đây để điều trị hoặc phòng ngừa Covid-19: 
kháng thể đơn dòng, huyết tương dưỡng bệnh (huyết tương từ bệnh nhân đã phục hồi) hoặc immunoglobulin tiêm tĩnh mạch, ông/bà nên đợi 90 ngày sau ngày 
điều trị trước khi tiêm phòng để vắc xin có hiệu quả cao nhất. 

□ Nếu được chẩn đoán là nhiễm COVID-19 trong thời gian gần đây hoặc đang cách ly do phơi nhiễm, ông/bà nên đợi đến khi đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe ban đầu của mình đề nghị kết thúc cách ly hoặc cách ly trước khi tiêm phòng. 

□ Trong trường hợp rất hiếm gặp, ông/bà có thể bị chẩn đoán mắc Hội chứng viêm đa hệ (MIS) sau khi nhiễm COVID-19, chúng tôi đề nghị ông/bà nên đợi 90 ngày 
sau khi chẩn đoán mới được tiêm phòng. 

□ Nếu có tiền sử dị ứng nghiêm trọng đối với bất kỳ thành phần nào của vắc xin hoặc với liều tiêm đầu tiên của vắc xin, ông/bà không nên tiêm loại vắc xin này. 

Những điều cần lưu ý khác trước khi tiêm phòng: 
• Nếu đang mang thai, cho con bú (nuôi con bằng sữa mẹ) hoặc dự định có thai, chúng tôi đề nghị ông/bà nên trao đổi với đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 

ông/bà nếu có bất kỳ câu hỏi về việc tiêm phòng có phù hợp hay không. 

• Nếu có tiền sử dị ứng nghiêm trọng với vắc xin hoặc thuốc dạng tiêm (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm dưới da) trước đây, chúng tôi đề nghị ông/bà tham khảo ý 
kiến của đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của ông/bà để xác định xem ông/bà có thể tiêm vắc xin COVID-19 một cách an toàn hay không và thông báo cho 
chúng tôi biết để thực hiện các biện pháp theo dõi phù hợp sau tiêm phòng. 

Thông tin về Nguy cơ Hiếm gặp của bệnh Viêm cơ tim hoặc Viêm màng ngoài tim: 
Hiếm khi có trường hợp bị viêm cơ tim hoặc viêm mô xung quanh tim sau khi tiêm vắc xin mRNA. Các trường hợp mắc bệnh chủ yếu xảy ra ở thanh thiếu niên nam và 
thanh niên trong vòng vài ngày sau khi tiêm vắc xin. Vui lòng báo cáo bất kỳ cơn đau ngực đột ngột, khó thở, cảm giác hồi hộp (cảm giác tim đập nhanh hoặc đập thình 
thịch) cho bác sĩ chăm sóc ban đầu của ông/bà nếu các triệu chứng trên xuất hiện sau một trong hai liều tiêm vắc xin. 

Thời gian theo dõi bắt buộc sau tiêm phòng: 
Ông/bà sẽ được theo dõi các dấu hiệu phản ứng dị ứng ngay sau khi tiêm phòng (tối thiểu 15 phút hoặc 30 phút nếu có phản ứng dị ứng nghiêm trọng trước đó). Một 
số triệu chứng của phản ứng dị ứng là phát ban, thở khò khè, khó thở, chóng mặt và ngất xỉu, sưng tấy quanh miệng, cổ họng hoặc mắt. Đây chưa phải là một danh 
sách đầy đủ các triệu chứng. Vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số các triệu chứng trên đây hoặc có bất kỳ mối lo 
ngại khác. 

Điều gì cần làm sau khi ông/bà tiêm phòng COVID-19: 
Một điều rất quan trọng cần làm là ông/bà phải liên hệ với bộ phận Employee Health về bất kỳ các tác dụng phụ mà ông/bà gặp phải sau khi tiêm phòng. Nếu có bất kỳ 
vấn đề sức khỏe nghiêm trọng xảy ra, đặc biệt là trong vòng 6 tuần sau khi tiêm phòng và tất nhiên là ông/bà sẽ được yêu cầu đưa đến phòng cấp cứu hoặc bệnh viện - 
hãy thông báo cho bộ phận Employee Health một cách sớm nhất. Vui lòng thông báo cho bộ phận Employee Health ngay cả khi ông/bà không chắc chắn liệu vấn đề có 
liên quan đến vắc xin hay không dưới bất kỳ các hình thức. 

Ngoài ra, vui lòng báo cáo trực tuyến tất cả các tác dụng phụ của vắc xin đến Hệ thống báo cáo biến cố bất lợi của vắc xin FDA/CDC (VAERS) tại trang 
vaers.hhs.gov/reportevent.html, hoặc gọi đến số điện thoại miễn phí của VAERS theo số 1-800-822-7967. Bộ Phận Employee Health luôn sẵn sàng hỗ trợ ông/ bà thực 
hiện báo cáo này nếu ông/bà cần. 

Ngay cả sau khi tiêm vắc xin, ông/bà vẫn phải đeo khẩu trang che mũi và miệng trong một số trường hợp nhất định đã được nêu trong Lệnh đeo khẩu trang bang 
Massachusetts (www.mass.gov/info-details/mask-up-massachusetts) và thường xuyên rửa tay sạch sẽ. Thực hiện điều này nhằm bảo vệ ông/bà và những người khác 
khỏi vi rút một cách tốt nhất. 
Chúng tôi đang tuân theo hướng dẫn hiện hành của FDA và CDC về tiêm phòng và không khuyến cáo tiêm các liều bổ sung tại thời điểm này do dữ liệu về tính an toàn và 
hiệu quả còn hạn chế. 

Xem trang tiếp theo 

 

 

Vắc xin COVID-19 Pfizer-BioNTech  
Xác nhận về việc tiêm phòng COVID-19 dành cho nhân viên Beth Israel Lahey Health 

http://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.mass.gov/info-details/mask-up-massachusetts
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TO BE ENTERED BY BILH VACCINATOR 

Date Given: Manufacturer: 

Given By: Lot #: 

Expiration Date: EUA Fact Sheet Given: 

2nd Dose Required: Y N Date of 2nd Dose: 

Deltoid Site: L R Allergies: 

(30-minute observation period required if history of severe allergy to any vaccine or injectable medication) 

 

Họ và tên (Vui lòng in ra): Ngày sinh: 

 
Phòng ban: Chức vụ: 

 

 

E-Mail công việc: Người giám sát: 
 

 
BILH Home Institution (vui lòng khoanh tròn): 

Addison Gilbert 

BID-Milton 

BILH Continuing Care BILH 

Cambridge LHMC 

Anna Jaques 

BID-Needham BILH 

Primary Care BILH Perf. 

Network LOC-Danvers 

Bayridge 

BILH Behavioral Services 

Beverly Hospital 

HMFP 

Mt. Auburn BID-

Plymouth 

Lahey Health Shared 
Services 

NEBH BIDMC 

Winchester 

Khác: 
 

 

 
 

Tuyên bố xác nhận về việc tiêm phòng vắc xin COVID-19 
 

Chữ ký của tôi bên dưới cho biết rằng tôi đã đọc thông tin về vắc xin COVID-19, đã nhận được một bản sao Phiếu thông tin Giấy phép sử dụng khẩn 
cấp dành cho người được tiêm phòng và người chăm sóc, đã đọc phiếu thông tin và bất kỳ các mối lo ngại về y tế cá nhân cần thiết đã được trao đổi 
với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân của tôi. 
 

 
Chữ ký: Ngày: 
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