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Vắc-xin tiêm chủng virus Corona có hiệu quả phòng ngừa cao.  

Tuy nhiên, hiệu quả sẽ giảm dần theo thời gian. 

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, hãy tiêm chủng mũi thứ 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi tiêm mũi thứ 3, dù mắc bệnh do virus Corona nhưng vẫn có thể thấy rõ hiệu quả cao về việc phòng ngừa tình trạng 

bệnh trở nên nặng hơn. 

 

Tại mũi tiêm thứ 3, có thể tiêm chủng vắc-xin khác loại với  

mũi thứ nhất và mũi thứ 2. 

Dù là vắc-xin khác loại, nhưng hiệu quả phòng ngừa cao đều an toàn. 

5 tháng 

Sau 2 đến 4 tuần 

Hiệu quả trong việc ngừa những 
phát chứng đối với chủng Omicron 

Sau khi tiêm mũi thứ 2 

Sau 25 tuần 

Tiêm chủng vắc-xin khác loại với mũi thứ nhất và mũi thứ 2 đều an toàn 

Có thể tiêm chủng loại vắc-xin 
khác không? 

Sau khi tiêm chủng mũi thứ 3, khả năng nhiễm bệnh thấp hơn 

Lợi ích của việc tiêm chủng là gì? 

Miễn phí (0 yên) Phí 

Địa điểm 
Bệnh viện/ địa điểm tiêm chủng tại chính quyền địa 
phương nơi sinh sống 

Đối tượng Người trên 12 tuổi đã hoàn thành mũi thứ 2 sau 5 tháng trở lên 

Vì sao cần phải tiêm chủng? 

Hiệu quả của vắc-xin sẽ giảm dần theo 

thời gian 
 

Những thông tin cần thiết về 

Mũi vắc-xin tiêm chủng virus Corona lần thứ 3 

 

Vắc-xin Pfizer hoặc vắc-xin Moderna 
Điều quan trọng là hãy nhanh chóng 

tiêm chủng! 
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Dù là vắc-xin Pfizer hay vắc-xin Moderna, phản ứng phụ hầu như giống với mũi tiêm chủng thứ 2.  

Đối với vắc-xin Moderna, lượng vắc-xin tiêm chủng mũi thứ 3 sẽ ít hơn một nửa so với mũi thứ nhất và mũi thứ 2. Vì vậy, 

triệu chứng sẽ xuất hiện ít hơn.  

 

 

 

◆ Dù đã từng bị lây nhiễm virus Corona, hãy cũng tiêm chủng vắc-xin mũi thứ 3. 

◆ Sau khi tiêm chủng, hãy vẫn duy trì các biện pháp nhằm phòng ngừa lây nhiễm virus Corona. 

◆ Không ép buộc những người xung quanh tiêm chủng. 

◆ Không đối xử phân biệt đối với người chưa tiêm chủng. 

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ để được giải đáp (Cuộc gọi có tính phí) 

  

 

 

Về phiếu tiêm chủng 

Đia điểm, đặt lịch hẹn nơi địa điểm 

tiêm chủng/ bệnh viện.v.v… 

Cơ quan chính quyền địa phương nơi sinh sống 

Về vắc-xin 

Triệu chứng,.v.v… sau khi tiêm 

Tổng đài Gunma Corona vắc-xin (Gunma Corona Vaccine Dial) 

０５７０－７８３－９１０  (24/24h  19 ngôn ngữ) 

Nội dung tư vấn khác 

 

Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tại tỉnh Gunma 

０２７－２８９－８２７５ 

 (Từ thứ hai đến thứ sáu   9:00 – 17:00   5 ngôn ngữ) 

Thông tin chi tiết về Vắc-xin 
Bộ Lao động – 

Phúc lợi – Xã hội       
Tỉnh Gunma 

Phản ứng phụ hầu như giống với mũi tiêm chủng thứ 2 

Tiêm chủng có an toàn không? 

Người chưa thực hiện tiêm chủng vắc-xin mũi thứ nhất và mũi thứ 2 cũng có thể tiêm chủng miễn phí. 


