
 

 

 C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p - T� do - H�nh phúc 

GI�Y XÁC NH�N �Ã TIÊM V�C XIN COVID-19 

H� và tên: …………………………………………………………………………………………………... 

Sinh ngày: ....................tháng ....................n�m ..................Gi�i tính............................................................ 

��n v� công tác: ………………………………....... Khoa/Phòng: ……………………………................... 

  S� �i�n tho�i: .................................................................................................................................................. 

  ��a ch�: ............................................................................................................................................................ 

�ã ���c tiêm v�c xin phòng b�nh COVID-19: 

M�i 1: ….gi�…..ngày .......tháng ......n�m 202......... 

Hãng/nhà s�n xu�t:.................................................... 

M�i 2:…..gi�….. ngày .......tháng ......n�m 202........ 

Hãng/nhà s�n xu�t:.................................................... 

��n v� tiêm ch�ng 

(Ký, �óng d�u) 

��n v� tiêm ch�ng 

(Ký, �óng d�u) 



THÔNG TIN DÀNH CHO ��I T��NG TIÊM CH�NG 

THEO DÕI VÀ CH�M SÓC SAU TIÊM V�C XIN COVID-19 

 

1. Sau khi tiêm ��i t��ng � l�i 30 phút t�i �i�m tiêm ch�ng. 
2. Không ��p b�t c� th� gì vào v� trí tiêm. 
3. Ti�p t�c theo dõi ��i t��ng tiêm ch�ng t�i nhà ít nh�t 7 ngày sau tiêm ch�ng v� các d�u hi�u: 

toàn tr�ng, tinh th�n, �n, ng�, th�, phát ban, tri�u ch�ng t�i ch� tiêm �� phát hi�n các bi�u 

hi�n b�t th��ng c�a ng��i ���c tiêm ch�ng �� ��a ��n c� s� y t� �i�u tr� k�p th�i. 
4. V�c xin COVID-19 thông th��ng sau khi tiêm có th� có ph�n �ng th��ng g�p nh� s�ng, 

nóng, ��, �au, ng�a n�i tiêm , khó ch�u, m�t m�i, s�t(r�t ph� bi�n là s�t nh� và ph� bi�n là 

s�t  ≥ 38 �� C), �n l�nh, �au ��u, bu�n nôn, �au kh�p, m�i c�, chán �n, �au b�ng, h�ch to, 

�� nhi�u m� hôi, phát ban.  
5. Tuy nhiên, c�n ��a NGAY ��i t��ng tiêm ch�ng t�i b�nh vi�n ho�c c� s� y t� n�u có các 

d�u hi�u b�t th��ng sau tiêm ch�ng nh� s�t cao (≥39oC) liên t�c, tím tái, khó th�, �au b�ng, 

tiêu ch�y, nôn ói, v�t vã, l� ��....ho�c khi ph�n �ng thông th��ng kéo dài trên 24 gi� sau 

tiêm ch�ng. 
6.  N�u gia �ình ho�c ��i t��ng tiêm ch�ng không yên tâm v� s�c kh�e c�a mình sau khi tiêm 

ch�ng   hãy ��n g�p cán b� y t� �� ���c t� v�n. 

Ho�c liên h� theo s� �i�n tho�i sau: ........................................g�p ............................ 

 


