
 

 

Bản đọc Những thắc mắc thường gặp về vắc-
xin COVID-19 
Có lẽ quý vị đang nghe thấy rất nhiều thông tin về vắc-xin COVID-19. Chúng tôi muốn giải đáp một 
số thắc mắc thường gặp về tiến trình bào chế các loại vắc-xin COVID-19.  

Tiến trình bào chế vắc-xin COVID-19 được đẩy nhanh như thế nào?  
Thông thường, vắc-xin được thử nghiệm độ an toàn và công dụng trước khi sản xuất hàng loạt. Vì 
đại dịch và nguồn tiền từ chính phủ liên bang, các nhà khoa học đang thực hiện cả hai bước này 
cùng một lúc. Chỉ có các loại vắc-xin đã được thử nghiệm và cho thấy an toàn mới được sử dụng.  

Các loại vắc-xin này được thử nghiệm như thế nào?  
Hiện có nhiều loại vắc-xin COVID-19 khác nhau đang được thử nghiệm. Các thử nghiệm này được 
gọi là các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Mỗi loại vắc-xin sẽ trải qua hơn một bước thử nghiệm. Trước 
hết, vắc-xin được thử nghiệm với một nhóm nhỏ những người tình nguyện, sau đó là vài trăm người, 
và tiếp theo là hàng ngàn người. Những người tình nguyện tham gia các cuộc thử nghiệm vắc-xin 
COVID-19 đến từ nhiều cộng đồng và có nhiều thành phần xuất thân khác nhau. Tiến trình tương tự 
cũng được sử dụng để thử nghiệm các loại vắc-xin khác.  

Vắc-xin được phê chuẩn như thế nào?  
Đối với các loại vắc-xin vượt qua được tất cả các bước thử nghiệm, một nhóm các chuyên gia y tế sẽ 
xem xét kết quả thử nghiệm và tình trạng sau khi dùng vắc-xin của những người được dùng vắc-xin. 
Nếu có tác dụng và an toàn, vắc-xin đó được phê chuẩn. Có nhiều nhóm khoa học và chuyên gia 
hiện đang xem xét dữ liệu về độ an toàn của vắc-xin cho các loại vắc-xin COVID-19 và đưa ra các 
khuyến nghị. Chỉ có các loại vắc-xin đã được phê chuẩn mới được sử dụng cho người dân.  

Những ai sẽ được sử dụng vắc-xin đầu tiên?  
Một nhóm cố vấn quốc gia cho CDC xem xét dữ liệu và đưa ra khuyến cáo về các đối tượng cần 
dùng vắc-xin trước. Một số nhóm có nguy cơ mắc COVID-19 cao nhất và có thể mắc bệnh rất nặng 
do COVID-19 sẽ được dùng vắc-xin trước. Minnesota có một nhóm các chuyên gia sẽ giúp bảo đảm 
có nguồn vắc-xin cho tất cả mọi người một cách công bằng và chú trọng đến bình đẳng sức khỏe.  
Khi có nhiều vắc-xin hơn, sẽ có thêm nhiều người dân được chích ngừa, tuy nhiên sẽ phải chờ vài 
tháng thì mới có đủ vắc-xin cho tất cả mọi người. 
Để biết thêm thông tin về vắc-xin COVID-19, quý vị có thể vào trang mạng của sở y tế. 
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Để có được thông tin này bằng định dạng khác, gọi số: 651-201-4989. 
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