Cập nhật: Vermont tạm dừng sử dụng vắc-xin Johnson & Johnson
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Vào Thứ Ba, ngày 13 tháng Tư, 2021, CDC và FDA đã công bố khuyến cáo tạm dừng sử dụng
vắc-xin ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson sau sáu trường hợp được báo cáo (0,00009%)
ở Hoa Kỳ bị đông máu nghiêm trọng sau khi tiêm vắc-xin trong số hơn 6.8 triệu liều vắc-xin
J&J đã sử dụng tại Hoa Kỳ.
Tất cả sáu trường hợp đều xảy ra ở phụ nữ 18-48 tuổi trong vòng 6-13 ngày sau khi tiêm vắcxin J&J.
Hiện tại, không có trường hợp nào được báo cáo về loại hiện tượng đông máu này ở những
người đã được tiêm vắc-xin J&J ở Vermont.
Mặc dù vấn đề đông máu nghiêm trọng xuất hiện ở một số lượng rất ít người, CDC và FDA
đang nỗ lực hết sức để đảm bảo sự an toàn và minh bạch trong mỗi bước sử dụng vắc-xin.
Vào Thứ Tư, ngày 14 tháng Tư, Ủy Ban Cố Vấn về Thực Hành Tiêm Chủng (Advisory Committee
on Immunization Practices, ACIP), một nhóm các chuyên gia y tế và sức khỏe cộng đồng, sẽ
họp để xem xét mọi dữ liệu hiện có và đưa ra các khuyến cáo cần thiết. Cuộc họp n ày được
tiến hành công khai để người dân có thể tham gia.
Việc tạm dừng này là cần thiết để Ủy Ban Cố Vấn có thời gian họp bàn. Việc tạm dừng cũng
giúp FDA, CDC và các tiểu bang thông báo về các triệu chứng đông máu có thể xảy ra cần lưu
ý trong khoảng một hoặc hai tuần sau khi tiêm, đồng thời cho phép các chuyên gia chăm sóc
sức khỏe tìm hiểu cách đánh giá và điều trị tình trạng hiếm gặp này.
Thông thường sẽ gặp một số tác dụng phụ tạm thời ngay sau khi tiêm, như nhức đầu, đau cơ,
ớn lạnh, sốt.
Tuy nhiên, nếu quý vị đã từng tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của J&J trong tháng trước và đang
đau đầu dữ dội, đau bụng hoặc đau chân hoặc khó thở – hãy liên hệ với bác sĩ của quý vị
và tìm cách điều trị ngay. Những triệu chứng này không xảy ra ngay sau khi tiêm.
Cho tới khi chúng tôi biết thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với những người có cuộc hẹn
tiêm vắc xin J&J đến hết thứ Sáu ngày 23 tháng 4, để họ lên lịch lại
Những cư dân tiểu bang Vermont được xếp lịch trong tuần này thông qua hệ thống đăng ký
của tiểu bang sẽ được đề nghị đổi lịch sang tiêm vắc-xin 2 liều vào ngày khác sau đó. Sau khi
chúng tôi biết thêm về thời điểm đưa vắc-xin J&J vào sử dụng trở lại, chúng tôi hy vọng mọi
người sẽ có thể bắt đầu đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin J&J.
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác liên bang và tiểu bang để tìm hiểu những thay
đổi này sẽ tác động ra sao đối với người dân Vermont và sẽ chia sẻ thông tin cập nhật trên
mạng xã hội khi chúng tôi có thông tin mới.
Nếu quý vị gặp khó khăn khi tìm lịch hẹn mới trên mạng, chúng tôi có thể giúp quý vị tìm được
lịch hẹn tiêm vắc-xin nhanh hơn bằng cách gọi số 855-722-7878.

