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THÔNG BÁO CHẤP THUẬN  

Thông báo đồng ý tiêm chủng bằng vắc xin COMIRNATY COVID-19 
mRNA chống bệnh COVID-19  

Dữ liệu bắt buộc dành cho khách hàng nói tiếng nước ngoài 

Quý vị có bị dị ứng?: không/có  …………………………………………………………………..…………………. 

Quý vị đang dùng thuốc làm loãng máu?: không/có…………………………………………………..……………… 

Quý vị đã từng nhiễm COVID 19?: không/có (ngày có kết quả xét nghiệm dương 
tính):………………………… 

Thuận tay: trái / phải 

Kính thưa quý Bà, quý Ông, quý phụ huynh và người đỡ đầu,  

     nếu như quý vị đồng ý, quý vị, con của mình hoặc người được giao cho quý vị chăm sóc sẽ được tiêm chủng 
chống bệnh COVID-19. 

Tầm quan trọng và lợi ích của việc chích ngừa chống bệnh COVID-19 

     Việc tiêm vắc xin sẽ ngăn việc quý vị mắc bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Vắc xin kích hoạt việc 
sản xuất tự nhiên các kháng thể và kích thích các tế bào miễn dịch để bảo vệ quý vị chống lại bệnh COVID-19. 

Thông tin về tiêm phòng chống bệnh COVID-19: 

     Để đạt được hiệu quả tối đa, nhất thiết tiêm vắc xin 2 liều (lịch trình cơ bản). Mũi thứ hai sẽ được tiêm 21 ngày 
sau mũi đầu tiên, có thể hoãn mũi tiêm thứ 2, nhưng người được tiêm chủng sẽ chỉ được bảo vệ hoàn toàn sau 14 
ngày sau khi hoàn thành lịch trình cơ bản. Trong trường hợp tiêm mũi thứ 3, đó là liều tăng cường, được gọi là liều 
nhắc lại. Điều kiện duy nhất để tiêm mũi thứ 4 là cách 3 tháng sau khi tiêm mũi thứ 3 ở các nhóm tuổi cụ thể; trong 
trường hợp bệnh nhân thuộc nhóm có nguy cơ, bác sĩ có thể chỉ định một khoảng thời gian khác. 

Để việc tiêm chủng đạt được hiệu quả đầy đủ, điều rất quan trọng là phải thực hiện tiêm tất cả các liều khuyến cáo. 
Bác sĩ sẽ thông báo cho quý vị lịch tiêm chủng tại phòng khám ngoại trú liên quan của Trung tâm Tiêm chủng. 

Phương pháp tiêm vắc xin: 

     Vắc xin được tiêm vào cơ phần trên của cánh tay. Thuốc tiêm được sử dụng và cách tiêm cũng tương tự như 
các loại tiêm chủng khác. 

Thời gian bảo vệ sau khi tiêm chủng: 

     Dựa trên cơ sở kiến thức khoa học hiện nay, vẫn chưa thể xác định chính xác mức độ và thời gian được bảo vệ 
sau khi tiêm vắc xin. Những thông tin này sẽ được hoàn thiện trong những năm tiếp theo sau khi thực hiện tiêm 
chủng. 

     Khả năng bảo vệ chống lại COVID-19 có thể không đầy đủ trong vòng 14 ngày sau khi tiêm liều vắc xin thứ hai. 
Cho đến lúc đó, nhất thiết phải tuân thủ theo các quy trình vệ sinh – dịch tễ đã được khuyến cáo để bảo vệ sức 
khỏe của chính mình và sức khỏe của những người khác. Mũi thứ ba được gọi là liều tăng cường, nó sẽ đảm bảo 
khả năng bảo vệ lâu hơn. 

Hiệu quả tiêm chủng: 

Người được bảo hiểm:       Sinh ngày:        

 học hàm       tên           họ  

Số sinh (số bảo hiểm):       / 
Mã hãng bảo 
hiểm y tế: 

      

Nơi ở:       

Điện thoại liên lạc:  Email:  

Người đại diện pháp lý:        
 
Quan hệ:         

                     học hàm               tên   họ (ví dụ mẹ, bố, người giám hộ  ..vv) 

Sinh ngày:        Nơi ở:       

 (nếu như khác với nơi ở của người được bảo hiểm) 
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Người được bảo hiểm: …………..…………………………………………… 

Số sinh (số bảo hiểm):      ..…………………………………………………… 

    Các thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh vắc xin Comirnata có hiệu quả xấp xỉ 95 %. Cũng như các loại vắc xin 
khác, vắc xin COVID-19 có thể cũng không bảo vệ hoàn toàn tất cả những người được chích ngừa. 

Khuyến nghị tiêm chủng cho những ai: 

     Những người từ 5 tuổi trở lên có thể được tiêm chủng. Cả những người đã từng mắc bệnh COVID-19 cũng có 
thể được tiêm chủng. Trong trường hợp đã từng mắc bệnh COVID-19, việc bắt đầu tiêm chủng có thể hoãn từ 3 
đến 6 tháng. Thời gian bảo vệ sau khi mắc bệnh tối đa là 180 ngày.  
Sốt nhẹ hoặc nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ, chẳng hạn như cảm lạnh, không phải là lý do để trì hoãn việc tiêm 
chủng. 

Phụ nữ có thai và cho con bú: 

     Phụ nữ có thể được tiêm vắc xin này trong suốt thai kỳ, nhưng luôn cần phải hỏi ý kiến bác sĩ phụ khoa. Vắc xin 
này cũng có thể tiêm cho các bà mẹ đang cho con bú và bằng cách tiêm chủng trẻ bú mẹ cũng được bảo vệ . 

Tiền sử phản ứng dị ứng: 

Khuyến cáo nên xem xét cẩn thận việc tiêm chủng ở những người trong quá khứ đã từng có phản ứng dị ứng 
nghiêm trọng nói chung (phản vệ) sau khi tiêm bất kỳ loại vắc xin nào.  

Khuyến cáo trước khi tiêm chủng 

     Chúng tôi khuyến cáo luôn nên hỏi ý kiến bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ điều trị về ý định tiêm chủng vắc 
xin chống lại COVID-19 nếu: 

 quý vị đã từng có phản ứng dị ứng nghiêm trọng khi chích ngừa, thuốc hoặc thực phẩm khác, 

 quý vị bị suy giảm hệ thống miễn dịch do bệnh tật hoặc quý vị đang dùng các loại thuốc có ảnh hưởng tiêu 
cực đến hệ thống miễn dịch; hiện tại quý vị bị nhiễm trùng cấp tính, sốt hoặc bệnh cấp tính nghiêm trọng 
khác,  

 quý vị có vấn đề về máu, dễ bị bầm tím hoặc quý vị đang dùng thuốc làm giảm đông máu, 

 quý vị nghĩ rằng mình có thể đang mang thai hoặc quý vị dự định có thai. 

     Nếu như sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, quý vị có nghi ngờ về sự phù hợp của việc tiêm chủng do tình trạng 
sức khỏe cụ thể của mình (ví dụ như bệnh hiếm gặp, phối hợp bệnh hiếm gặp hoặc khuyết tật, v.v.), đừng ngần 
ngại tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên môn của mình. Hãy thông báo cho bác sĩ thực hiện tiêm chủng về những điều 
nêu trên trước khi tiêm vắc xin. 

Lưu ý: Trong trường hợp trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi, chúng tôi luôn yêu cầu Bác sĩ nhi khoa cung 
cấp Bản câu hỏi về tiền sử sức khỏe có chữ ký và điền đầy đủ hợp lệ để tiêm chủng cho trẻ. 

     Chúng tôi khuyến cáo luôn nên hỏi ý kiến bác sĩ Trung tâm tiêm chủng ̣về ý định tiêm chủng vắc xin 
chống lại COVID-19 nếu: 

 quý vị có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng hoặc tình huống cụ thể khác mà quý vị đã tham khảo ý kiến bác 
sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa của mình trước khi tiêm chủng, 

 quý vị đã gặp vấn đề sau khi tiêm liều vắc xin COVID-19 đầu tiên, chẳng hạn như phản ứng dị ứng hoặc 
tác dụng phụ nghiêm trọng khác. 

Nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về vắc xin hoặc về việc tiêm vắc xin, hãy hỏi bác sĩ thực hiện tiêm chủng. 

Vấn đề an toàn khi tiêm vắc xin và các tác dụng phụ có thể xảy ra khi tiêm chủng: 

Vắc xin không chứa virus và không thể gây ra bệnh COVID-19. 

Các phản ứng ngay sau khi tiêm chủng: 

     Phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau khi tiêm chủng (sốc phản vệ) là cực kỳ hiếm và có thể xảy ra sau bất kỳ cuộc 
tiêm chủng nào. Một số người có thể có phản ứng dị ứng sau khi tiêm chủng, có thể có biểu hiện như ngứa phát 
ban, khó thở, sưng mặt hoặc lưỡi. Trong trường hợp quý vị bị phản ứng dị ứng như vậy, hãy liên hệ với bác sĩ của 
Trung tâm tiêm chủng ngay lập tức. Nếu như không có sự trợ giúp kịp thời của bác sĩ, có thể xảy ra ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe, và trong một số trường hợp đặc biệt, bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. 
Muốn vậy, quý vị sẽ được khuyến cáo ở lại nơi thực hiện tiêm phòng 30 phút sau khi tiêm.  

Các phản ứng sau khi tiêm chủng: 

Vắc xin có thể gây ra các phản ứng phụ. Nếu phản ứng phụ xuất hiện, chúng thường nhẹ và hết sau vài ngày. 

 hơn 10% người được tiêm chủng có thể bị đau hoặc sưng tại chỗ tiêm, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ hoặc 
khớp, ớn lạnh hoặc sốt. 

 dưới 10% người được tiêm chủng có thể bị mẩn đỏ tại chỗ tiêm hoặc cảm thấy buồn nôn. 

 dưới 1% người được tiêm chủng có thể bị sưng hạch bạch huyết hoặc tình trạng khó chịu hoặc các tác 
dụng phụ khác. 
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Người được bảo hiểm: …………..…………………………………………… 

Số sinh (số bảo hiểm):      ..…………………………………………………… 

Khuyến cáo sau khi tiêm chủng: 

Ngay sau khi tiêm vắc xin: 

Sau khi tiêm vắc xin, quý vị nên theo dõi cẩn thận tình trạng sức khỏe của mình trong khoảng thời gian 30 phút tại 
nơi thực hiện tiêm chủng. Quý vị tránh làm việc nặng nhọc hai ngày sau khi tiêm chủng. 

Sau khi tiêm vắc xin: 

    Nếu người được tiêm chủng có bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi tiêm chủng, hãy thông báo cho bác sĩ của Trung 
tâm tiêm chủng. 

Tuyên bố của người được tiêm chủng (đối với trẻ em là người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ của người 
được tiêm chủng): 

Tôi xin tuyên bố rằng 

o Tôi không có những dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng (chẳng hạn như ho, sổ mũi, sốt, v.v.), 
o tôi không phải thi hành biện pháp cách ly liên quan đến bệnh COVID-19, 
o Tôi không hề biết bất kỳ lý do nào khác có thể ngăn cản việc tiêm vắc xin (ví dụ: mang thai, phản ứng dị 

ứng nghiêm trọng sau khi tiêm chủng, khó thở sau bất kỳ tiêm nào khác), 
o trong quá khứ, tôi không có biểu hiện bị chảy máu nhiều. 

 
     Tôi tuyên bố rằng tôi đã được thông báo rõ ràng về tất cả những vấn đề nêu trên và tôi đã có cơ hội để hỏi thêm 
các câu hỏi bổ sung. Dựa trên cơ sở những thông tin được cung cấp và sau khi bản thân cân nhắc, tôi đồng ý với 
việc tiêm vắc xin. 

 
 Để gửi chứng chỉ điện tử về việc hoàn thành tiêm vắc xin COMIRNATY COVID-19 mRNA chống bệnh  

      COVID-19, tôi đồng ý với việc chuyển các dữ liệu liên hệ vào danh bạ ÚZIS-ISIN.     
 
      Quý vị có thể tải giấy chứng nhận tiêm chủng bất kỳ lúc nào từ ứng dụng: https://ocko.uzis.cz/ 
 

      Nếu như không thể đọc được những dữ liệu đã được điền vào, thì không thể gửi chứng chỉ! 

 

Ngày ký tên:…………………  

Chữ ký người được tiêm chủng (người đại diện hợp pháp, người giám hộ): ……………………………………… 

Dấu của Trung tâm tiêm chủng và chữ ký 

https://ocko.uzis.cz/

