
Thông báo ngừng sử dụng một phần không đạt chuẩn của lô vắc xin corona  

 

Chúng tôi đã có báo cáo chính thức rằng một lô vắc xin không đạt chuẩn đã được sử dụng tại 

Khu tiêm phòng sân vận động Sanga. Dưới đây là những thông tin cụ thể về tình hình tiêm vắc 

xin và hướng giải quyết tại khu tiêm phòng này. 

 

Thông báo tạm ngừng sử dụng một phần lô vắc xin Takeda/Moderna không 

đạt chuẩn  

 

Trước báo cáo có chất lạ trong một phần của lô vắc xin Takeda/Moderna, Bộ Lao Động và Phúc 

Lợi đã ra chỉ thị ngừng sử dụng số vắc xin này. 

Do kết quả xác nhận danh sách tiêm phòng đã cho thấy một phần của lô vắc xin nói trên đã 

được sử dụng tại khu tiêm phòng Sân vận động Sanga, chúng tôi xin được thông báo về tình 

hình cụ thể như sau. 

 

Tình trạng tiêm phòng tại hội trường phủ Kyoto 

• Nơi tiêm phòng  

Sân vận động Sanga 

• Ngày tiêm phòng  

Ngày 21/8 (thứ bảy), tất cả các khung giờ tiêm phòng  

Ngày 22/8 (chủ nhật), khung giờ tiêm phòng từ 9h30 sáng  

• Mã số lô vắc xin  

Lot 3004734  

※ Dù chưa có báo cáo chính thức là có chất lạ trong lô vắc xin này, nhưng vì lô hàng này 

được sản xuất cùng nơi, cùng thời điểm với lô vắc xin có chất lạ, chúng tôi xin ngừng sử 

dụng lô hàng này.  

 

Ghi chú 

・Tại nơi tiêm phòng, các y bác sĩ đã kiểm tra kĩ bằng mắt thường để xác nhận trong vắc xin 

không có vật lạ nào rồi mới cho vào ống tiêm  

・Ngoài sân vận động Sanga, những nơi tiêm phòng khác như khu tiêm phòng trước ga Kyoto 

và khu tiêm phòng Keihanna Plaza không có báo cáo về việc có vắc xin chứa vật lạ 

・Tại thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào từ chính phủ hoặc các nhà 

sản xuất liên quan đến những lo ngại về sự an toàn của lô vắc xin trên. 

 

 



Thông báo đến những người đã được tiêm phòng tại Sân vận động Sanga 

 

• Quý vị có thể xác nhận mã số lô vắc xin mình đã tiêm trên tờ phiếu xác nhận đã tiêm vắc 

xin đã được phát  

• Đối với những người đã tiêm vắc xin thuộc lô vắc xin đã nêu ở trên, chúng tôi sẽ liên lạc 

đến địa chỉ e-mail mà quý vị đã ghi khi đăng kí tiêm phòng (nếu quý vị ghi sai địa chỉ e-

mail khi đăng kí tiêm phòng, e-mail chúng tôi gửi sẽ không thể được gửi đến quý vị) 

• Nếu thấy trong người không khỏe hoặc có biểu hiện lạ, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ  

• Nếu có thắc mắc nào khác, hãy liên lạc tới đây để được giải đáp  

 

 


