Phòng Khám Chích Ngừa Vắc-xin Johnson & Johnson tại Vermont sẽ Hoạt Động Trở Lại
Dựa trên phát hiện của CDC cho thấy nguy cơ xuất hiện cục máu đông là rất hiếm
BURLINGTON, VT – Bộ Y Tế Vermont công bố sẽ lại tiếp tục sử dụng vắc-xin Johnson & Johnson.
Quyết định này được đưa ra sau khi FDA và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh thông
báo rằng ủy ban cố vấn của họ nhận thấy vắc-xin này an toàn và hiệu quả để sử dụng, và rằng lệnh
tạm dừng áp dụng từ ngày 13 Tháng Tư có thể được dỡ bỏ.
Ủy Viên Y Tế Mark Levine, Tiến Sĩ Y Khoa, cho biết: “Chúng tôi rất vui khi có lại nguồn cung cấp vắcxin này để bảo vệ người dân Vermont khỏi virus COVID-19. Tôi khuyến khích tất cả những người đã
hội đủ điều kiện hãy đi chích ngừa càng nhanh càng tốt, với bất kỳ loại vắc-xin nào có sẵn và phù
hợp với quý vị.”
Người dân Vermont từ 18 tuổi trở lên có thể đăng ký ngay bây giờ với các phòng khám cung cấp
vắc-xin một liều Johnson & Johnson. Để đăng ký đặt lịch hẹn, hãy truy
cập healthvermont.gov/MyVaccine. Nếu quý vị cần hỗ trợ, hãy gọi số 855-722-7878 và bấm phím
1 để được cung cấp các dịch vụ thông dịch. Người dân Vermont ở độ tuổi 16 và 17 chỉ hội đủ điều
kiện tiêm vắc-xin Pfizer.
Tiến sĩ Levine cho biết: “Mặc dù sự gián đoạn vừa qua là điều đáng tiếc, nhưng việc đảm bảo vắc-xin
an toàn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Từ góc độ sức khỏe cộng đồng, các hành động đã
thực hiện để tạm dừng vắc-xin và nghiên cứu là hoàn toàn phù hợp – đây là vấn đề khoa học trong
công việc. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi người tin tưởng vào vắc-xin này cũng như tất
cả các loại vắc-xin”.
Vermont đã cùng với hầu hết các tiểu bang khác tạm ngừng sử dụng vắc-xin này theo khuyến cáo
của CDC, sau khi có một số ít báo cáo về tình trạng đông máu ở những người được tiêm vắc-xin. Các
viên chức y tế liên bang đã công bố tạm dừng vắc-xin này để Ủy Ban Cố Vấn về Thực Hành Tiêm
Chủng của CDC có thời gian xem xét dữ liệu bổ sung về các tác dụng phụ được báo cáo.
Tiến sĩ Levine cho biết rằng trong thời gian tạm dừng vắc-xin, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của Vermont đã được nhận thông tin và hướng dẫn về các triệu chứng đông máu tiềm ẩn cũng
như phương thức điều trị y tế thích hợp. Sẽ tiếp tục có các hướng dẫn cập nhật được cung cấp.
Hiện đã có gần 8 triệu liều vắc-xin Johnson & Johnson được sử dụng tại Hoa Kỳ. Các báo cáo dẫn
đến việc tạm dừng vắc-xin này có liên quan đến một loại cục máu đông nguy hiểm và hiếm gặp
được gọi là huyết khối xoang tĩnh mạch não (CVST). Những sự cố như vậy đã được phát hiện sau khi
chích ngừa lên đến 2 tuần. Ở Vermont chưa có trường hợp nào được báo cáo về những tác dụng
phụ này.

Mặc dù các tác dụng phụ đáng quan tâm này là cực kỳ hiếm, FDA và CDC khuyến cáo
rằng những người xuất hiện tình trạng đau đầu dữ dội, đau bụng, đau chân hoặc khó
thở trong vòng ba tuần sau khi tiêm vắc-xin Johnson & Johnson nên lập tức liên hệ
ngay với bác sĩ của họ

