
Thành phố 

Funabashi

Việc tiêm vắc-xin nhị giá ứng phó chủng Omicron sẽ được bắt đầu

Để biết thông tin mới nhất về việc tiêm chủng, vui lòng xem website của thành phố (mã bên phải) hoặc 

tổng đài vắc-xin của thành phố.

<Tiêm vắc-xin virus corona chủng mới>

Đối tượng tiêm vắc-xin nhị giá ứng phó chủng Omicron và 

vắc-xin sử dụng

● Tất cả những người từ 12 tuổi trở lên đã hoàn tất tiêm lần đầu (mũi 1/mũi 2) sẽ thuộc đối tượng tiêm vắc-

xin ứng phó với chủng thông thường và chủng Omicron đối với virus corona chủng mới (“Vắc-xin nhị giá 

ứng phó chủng Omicron”) và mỗi người có thể tiêm 1 lần.

Có thể tiêm sau 3 tháng trở lên kể từ ngày tiêm vắc-xin virus corona chủng mới lần trước đó.

Đối với những người chưa tiêm lần đầu (mũi 1/mũi 2) thì sau 3 tháng kể từ khi hoàn tất tiêm vắc-xin thông thường(*), có

thể tiêm bổ sung vắc-xin nhị giá ứng phó chủng Omicron. 

(*) Vắc-xin đơn giá ứng phó chủng virus corona chủng mới thông thường

<Chủng loại của vắc-xin nhị giá ứng phó chủng 

Omicron>

Người thuộc đối tượng tiêm 

chủng mũi 1/mũi 2
Người thuộc đối tượng tiêm chủng từ mũi 3 trở đi

Vắc-xin công ty Pfizer

[Loại ứng phó BA.1/loại ứng phó BA.4-5]

Không thể tiêm

(không thể sử dụng)
12 tuổi trở lên Có thể tiêm

Vắc-xin công ty Moderna

[Loại ứng phó BA.1/loại ứng phó BA.4-5]

Không thể tiêm

(không thể sử dụng)
12 tuổi trở lên Có thể tiêm



Phương pháp đăng ký tiêm chủng

Hãy tìm một cơ sở y tế hoặc một hội trường tiêm chủng đại trà có thể tiêm vắc-xin trên website của thành phố.

Cơ sở y tế bên 

trong thành phố

Hội trường tiêm 

chủng đại trà của 

thành phố

・ Đăng ký bằng hệ thống đăng ký của thành phố (mã bên phải)

・ Gọi điện thoại cho tổng đài vắc-xin của thành phố

・ Đăng ký trực tiếp với cơ sở y tế (điện thoại hoặc website của cơ sở y tế, v.v...)

(*) Phương pháp đăng ký sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng cơ sở y tế (vui lòng xác nhận 

website thành phố để biết thông tin chi tiết)

(*) Nếu không thể xem hệ thống đăng ký của thành phố thì vui lòng liên hệ với tổng đài vắc-xin của thành phố.

(*) Trường hợp liên hệ đến các cơ sở y tế thì vui lòng liên hệ trong thời gian khám chữa bệnh.

Những thứ cần mang theo vào ngày hôm đó

・ Phiếu tiêm chủng

・ Phiếu câu hỏi chẩn đoán (vui lòng xác nhận bản hướng dẫn vắc-xin đính kèm và điền trước thông tin)

・ Giấy tờ xác minh danh tính (thẻ mã số cá nhân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, v.v...)

(*) Vui lòng đo thân nhiệt tại nhà, v.v... trước khi tiêm, trường hợp cảm thấy bị sốt rõ ràng hoặc cảm thấy không khỏe, v.v...

thì dừng tiêm chủng và liên hệ với tổng đài vắc-xin của thành phố hoặc cơ sở y tế đã đăng ký.

(*) Vui lòng mặc quần áo sao cho có thể nhanh chóng đưa vai ra được khi tiêm vắc-xin.

(*) “Giấy chứng nhận tiêm chủng” trên phiếu tiêm chủng có thể được sử dụng làm giấy chứng nhận đã tiêm chủng nên hãy

giữ cẩn thận.



Tính an toàn của vắc-xin nhị giá ứng phó chủng Omicron

Nguồn: Cải tổ lại từ bản báo cáo liên quan đến công nhận đặc biệt

Trong công nhận liên quan đến
dược phẩm đối với vắc-xin nhị
giá của công ty Pfizer và công ty
Moderna, cả hai loại vắc-xin đều
có xuất hiện các triệu chứng
tương tự như vắc-xin thông
thường.

■Hiệu quả đối với chủng Omicron đang được kỳ vọng cao hơn so với vắc-xin thông thường.

Vì tiêm bổ sung vắc-xin ứng phó chủng Omicron có chứa các thành phần của chủng Omicron nên khi so sánh với vắc-xin thông thường,

khả năng miễn dịch tạo ra đem lại hiệu quả phòng ngừa triệu chứng nặng lên, hiệu quả phòng ngừa lây nhiễm, hiệu quả phòng ngừa xuất

hiện triệu chứng đối với chủng Omicron mạnh mẽ hơn.

Do đó, đang được kỳ vọng sẽ có hiệu quả phòng ngừa triệu chứng nặng lên đối với chủng Omicron cao hơn so với vắc-xin thông thường,

đồng thời cũng đang được kỳ vọng sẽ có hiệu quả phòng ngừa lây nhiễm cũng như hiệu quả phòng ngừa xuất hiện triệu chứng mặc dù thời

gian duy trì có thể sẽ ngắn.

■Là vắc-xin nhị giá nên phản ứng với nhiều loại virus corona chủng mới.

Do có 2 loại kháng nguyên khác nhau khả năng miễn dịch được tạo ra cũng được cho là phản ứng với nhiều loại virus corona chủng

mới hơn.

Do đó, đang được kỳ vọng khả năng có hiệu quả đối với các chủng đột biến sau này sẽ cao hơn.

(*4) Nội dung ghi dựa trên các cuộc thảo luận của các chuyên gia căn cứ vào kiến thức khoa học tại thời điểm tháng 8 năm 2022. Sau này, có khả năng sẽ được cập nhật dựa vào việc tích lũy kiến thức, v.v...

<Các triệu chứng xuất hiện trong 7 ngày sau khi tiêm chủng>

Nguồn: Cải tổ lại từ bản báo cáo liên quan đến công nhận đặc biệt

Hiệu quả của vắc-xin nhị giá ứng phó chủng Omicron

Tỷ lệ xuất 

hiện

Triệu chứng

Vắc-xin công ty Pfizer Vắc-xin công ty Moderna

50% trở 

lên
Đau ở vị trí tiêm Đau ở vị trí tiêm, mệt mỏi

10~50%
Mệt mỏi, đau cơ, đau đầu, ớn lạnh, đau 

khớp

Đau đầu, đau cơ, đau khớp, nổi hạch bạch huyết, ớn lạnh, buồn 

nôn/nôn mửa

1~10%
Tiêu chảy, mẩn đỏ, sưng tấy, phát sốt, nôn 

mửa
Ban đỏ/mẩn đỏ, sưng tấy/chai cứng, phát sốt



Đăng ký tiêm chủng tại các hội trường tiêm chủng đại trà/một số cơ sở y tế của thành phố, những thắc mắc thông thường về tiêm

vắc-xin và giới thiệu các cơ sở y tế tiêm chủng trên địa bàn thành phố thì vui lòng liên hệ đến:

Tổng đài thiết lập đặc biệt liên quan đến việc tiêm chủng/tư vấn vắc-xin virus corona chủng mới thành phố Funabashi 

(tổng đài vắc-xin của thành phố)

Số điện thoại: 050-5526-1142 

(*) Vui lòng cẩn thận để không gọi nhầm

Chỉ dành cho người khuyết tật gặp khó khăn trong việc tư vấn qua điện thoại

Số FAX: 050-3385-9928

Địa chỉ email: covid-19.vaccine@funabashicity.jp

(*) Nhà thầu ủy thác tư nhân được thành phố ủy thác sẽ hỗ trợ xử lý.

Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

(kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày nghỉ)

[Thông tin liên hệ]

◎ Cần phải có sự đồng ý của bản thân để tiêm vắc-xin.

Khi tiêm vắc-xin, vui lòng đảm bảo đã có đầy đủ kiến thức chính xác về tác dụng phòng ngừa bệnh truyền nhiễm và nguy cơ phản ứng phụ, sau đó 

quyết định việc tiêm chủng dựa trên ý muốn của bản thân người được tiêm. Việc tiêm chủng sẽ không được thực hiện nếu không có sự đồng ý của người 

được tiêm chủng.

Không được ép buộc những người ở nơi làm việc hoặc những người xung quanh phải đi tiêm chủng cũng như không được phân biệt đối xử với những 

người chưa tiêm chủng.

◎ Có chế độ hỗ trợ tổn hại sức khỏe tiêm phòng

Tiêm phòng có thể gây ra tình trạng tổn hại sức khỏe (để lại bệnh tật hoặc thương tổn). Mặc dù cực kỳ hiếm như không phải hoàn toàn không có nên có 

xây dựng chế độ hỗ trợ.

Vui lòng liên hệ với thành phố, thị trấn và làng xã có thẻ cư trú để biết các thủ tục cần thiết, v.v... trong việc làm đơn đăng ký.


