VẮC-XIN COVID-19:
JOHNSON & JOHNSON

VẮC-XIN COVID-19 THỨ 3
FDA đã Cho Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA) đối với vắc-xin Johnson & Johnson,
cũng được gọi là J&J, vào ngày 27 tháng 2, 2021. EUA có nghĩa là FDA đã thấy
rằng vắc-xin J&J là an toàn và hiệu quả sau những thử nghiệm và đánh giá cẩn
thận. Đây là một vắc-xin rất tốt, và là tin rất thú vị.
J&J là vắc-xin COVID-19 thứ 3 nhận được EUA, sau vắc-xin Pfizer và Moderna.
Vắc-xin là cách chúng ta bỏ lại đại dịch này đằng sau và trở lại với những địa
điểm và con người chúng ta yêu mến.

HIỆU QUẢ 100%
Giống như các vắc-xin kia, vắc-xin J&J có hiệu quả 100% trong việc phòng ngừa
nhập viện và tử vong. Đó là mục tiêu khẩn cấp, quan trọng nhất của chúng ta.
Đó là lý do tại sao chúng ta cần vắc-xin ngay từ đầu. Đó là toàn bộ vấn đề.

MỘT LIỀU DUY NHẤT
Vắc-xin J&J được tiêm 1 liều, so với 2 liều đối với các vắc-xin kia. Chúng tôi biết
nhiều người trên thực tế thích có vắc-xin một liều một — như thanh niên, người sợ
kim tiêm, và những người làm nhiều công việc hoặc khó nghỉ làm.
Một vắc-xin liều đơn có thể mang lại sự bảo vệ hiệu quả hơn và nhanh hơn so với
2 vắc-xin kia, yêu cầu phải tiêm 2 liều cách nhau 3 (Pfizer) và 4 (Moderna) tuần.

DỄ XỬ LÝ HƠN
Vắc-xin J&J là vắc-xin bền hơn, giúp dễ xử lý hơn. Nó có thể tồn tại lên đến 3
tháng trong tủ lạnh, trong khi các vắc-xin kia phải được bảo quản ở nhiệt độ rất
lạnh.

TIÊM VẮC-XIN
Các vắc-xin COVID-19 có nguồn cung rất hạn chế. Khi đến lượt mình, hãy tiêm
bất kỳ vắc-xin nào quý vị có thể có ngay. Bỏ qua cơ hội có thể khiến cho quý vị
mất mạng.

