
 

Thông tin về việc tiêm phòng vắc xin AstraZeneca  

Hiện nay chúng tôi đang thực hiện mở rộng đối tượng được tiêm phòng vắc xin AstraZeneca, 

tiếp nhận đăng kí tiêm phòng đối với cả những người trên 40 tuổi. 

 

Đối tượng tiêm phòng                                                      

Những người có hộ khẩu tại phủ Kyoto, đồng thời đáp ứng những điều kiện sau đây 

1) Người dị ứng với polyethylene glycol (PEG) nên không thể tiêm vắc xin mRNA 

(pfrize, moderna) 

2) Người đã từng tiêm vắc xin AstraZeneca mũi 1 ở nước ngoài  

3) Người trên 40 tuổi (điều kiện mới được thêm vào ) 

 

Những lưu ý khi tiêm phòng vắc xin AstraZeneca                                                     

Hãy đọc kĩ những điều dưới đây trước khi đăng kí tiêm phòng  

⚫ Lần tiêm thứ 2 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11  

Khoảng cách giữa 2 lần tiêm của vắc xin AstraZeneca dài hơn so với những loại vắc xin 

khác (Pfizer-3 tuần, Takeda/Mordena 4 tuần) 

Dự kiến là có thể tiêm lần 2 với khoảng cách là từ 4-12 tuần, nhưng chúng tôi thực hiện cách 

8 tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất） 

 

⚫ Dù rất hiếm, nhưng sau khi tiêm phòng có khả năng xuất hiện phản ứng phụ là chứng 

nghẽn mạch do suy giảm tiểu cầu 

Tại Anh, đã có báo cáo về việc trong lần tiêm phòng thứ nhất, cứ 1 triệu người thì có 14.9 

người; trong lần tiêm thứ 2 cứ 1 triệu người thì có 1.9 người xuất hiện tác dụng phụ này. 

 

⚫ Hiệu quả phòng bệnh của vắc xin là khoảng 70% 

Tỉ lệ phòng bệnh của vắc xin Pfizer là 95%, Takeda/Mordena là 94% 

 

Ngày tiêm phòng                                                      

Ngày 10/9 (thứ sáu) – Ngày 16/9 (thứ năm)  

(trừ thứ bảy, chủ nhật): 9h30 – 16:30  

※ Lần tiêm thứ 2 được tổ chức sau 8 tuần, cùng ngày, cùng thứ, cùng giờ 

 (Ngày 5/11 (thứ sáu)- Ngày 11/11 (thứ năm) 

 

Địa điểm tiêm phòng 

Trung tâm Phúc lợi nhân viên phủ Kyoto 

(Shimodachiuri-dori Shinmachi Nishiiri Yabunouchi-cho, Kamigyo-ku, Kyoto) 

※ Không có bãi đỗ xe tại địa điểm tiêm phòng này. Quý vị hãy đến bằng phương tiện giao thông 

công cộng. 



 Ngày bắt đầu tiếp nhận đăng kí                                                      

Ngày 2/9 (thứ năm): Từ 9h00 

 

Phương thức đăng kí                                                      

Đăng kí qua web Ở đây (Link đăng kí điện tử cho toàn phủ Kyoto) 

※ Không nhận đăng kí qua điện thoại  

 Tiếp nhận đăng kí 24/24, kể cả thứ bảy chủ nhật. 

Khi đã hết số lượng đăng kí mà có người hủy đăng kí, bạn vẫn có thể đăng kí vào lịch đã 

bị hủy. 

※Chỉ có tiếng Nhật 

 

Mọi thắc mắc về tiêm phòng cũng như phương thức đăng kí  

Hãy gọi điện thoại đến địa chỉ dưới đây 

Địa chỉ liên hệ 

Ban Sức khỏe và phúc lợi Phòng Đối sách Tiêm chủng vắc xin 

Shimodachiuri-dori Shinmachi Nishiiri Yabunouchi-cho, Kamigyo-ku, Kyoto 

 

Số điện thoại: 075-414-5161 

Thời gian làm việc: 9h - 17h (trừ thứ bảy, chủ nhật) 

 

 

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?acs=astrazeneca

