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Dng Nai, ngày  JO  tháng nàm 2022 S:  f5J  /KCNDN-LD 
V/v vn dng ngiRi lao dng tiêm vc 

xin phông Covid- 19 lieu nhãc lii 
(müi 4). 

KInh giri: Các doanh nghip Khu cong nghip tinh Dng Nai 

Thirc hin d ngh cüa S Y tê ti van bàn so 3703/SYT-NY ngày 
24/5/2022 ye vic tuyên truyên ngui lao dng tham gia tiêm müi nhäc li vàc xin 
phông Covid-19, Ban Quán l các Khu cOng nghip dê nghj các doanh nghip 
trong khu cOng nghip quan tam, phôi hcp thirc hin các ni dung sau: 

1. Vn dng nguñ lao dng tham gia tiêm vc xin phông Covid-19 liu 
nhäc li (müi 4) bang vic tuyên truyên tài lieu "TIEM VAC XIN PHONG 
CO VID-1 9 MUI 4, D YNG DE MAT CC HQI D L1YC BAO V LIEN T(IC" do 
S Y t ban hành (dInh kern). 

2. Doanh nghip chü dng trong vic lira ch9n các hInh thirc tuyên truyên 
nhu: phát tài lieu, d9c ba phát thanh ti các xrnng, chuyên san xuât, dang len các 
nhóm mtng xã hi cüa doanh nghip,... dê nhäm mc dIch giüp ngtrñ lao dng 
hiêu rO hcm ye hiu qua cüa vic tiêm väc xin, giài thjch các phán 1rng không 
mong muon, các tác dirng phi khi tiêm väc xin,... Tir do, gilip ngui lao dng san 
sang, chü dng trong vic bão v s1rc khOe bàn than và tham gia tiém nhàc li 
(müi 4) väc xin phông Covid-19. 

3. Tto diêu kin cho ngi1i lao dng tham gia tiêm vc xin ng1ra Covid-19 
theo dung ke hoach và ljch tiêm chüng cüa các trung tam ytê dja phu'o'ng. 

Ban Quàn l,2 các KCN d nghj các doanh nghip quan tam thrc hin./ 

No'i nhân: 
- Nhu' trén (thtrc hiên); 
-SâYtê; 
- Lxu: VT, QLLD. 
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Tài 1iu tuyên truyên tiêm väc xin phông COVID-19 
(DInh kern Cong van s 3 703/SYT-NV ngây 2 4/5/2022 cia Sà Y t Dong Nai) 

TIEM VAC XIN PHONG COVID-19 MU! 4, 
DtNG DE MAT C HO! DUC BAO V LIEN TUC 

Hiên dich COVID-19 dã ht nhit, s nguâi nhim giãm sâu và không có 
tü vong. Cho thy hiu qua cüa vic tiêm vc xin phông COVID-19. Tuy nhiên, 

thtrc th nay dang dn dn tInh trang nhiu ngui chü quail, xem thix&ng vic tiêm 

vc xin phông COVID-19 mcii 3 và to ra không mn ma vói vic tiêm vc xin 

phOng COVID- 19 mcii 4, diu nay rt nguy him, vi kháng th trong ngui se 
giám dn theo thôi gian, co th së mt khã nàng min dch, có th mc COVID-
19 tái di tái 1ti và së b nguy cc cao nu xut hin bin chüng mri có dc lirc 
cao, gay bnh cành nng và có th tir vong. 

1. Hiu qua cüa vic tiêm vc xin pliông COVID-19 
- Vc xin phông COVID-19 dã chimg minh duc hiu qua trong vic báo 

v cho ngithi tiêm và c5ng dng. Bàn than ngixOi tiêm dü 1iu vc xin có th 
không b mc COVID-19, nu mc thi có triu chrng nh và rt him tcr vong. 

- Nhi dat  ducic ti lê tiêm vc xin cao, Vit Nam dã kiêm soát tot dch 

COVID-19, giàm s ca mac và tir vong. 
- Tuy nhiën, kháng th tci vic tiêm vc xin phông COVID-19 s giám 

dn theo thai gian và ca th së mt khã näng bão v. Sau khi tiêm dü 1iu co' bàn 
(mcii 1 vâ mcii 2) thI khá näng báo v là trên 80%, sau 3-6 tháng hiu lirc báo v 

giãm dan, chi con 50% (nht là vi chüng Omicron). Nu tiêm mcii nhc lai ln 
1 (mcii 3) kháng th tang len dugc 70%, nhung lai  giàm dn tà tháng thu 4 dn 

tháng thir 6 xuOng con 30%. Do do nu không tiêm müi nhc 'a  ln 2 (mcii 4) 

thI khã nãng bão v c th se mt dn và trâ v nhu ngui chu'a tiêm, nu xut 

hin chüng COVID-19 mth thI sê có nguy c mAc bnh nng và có th tu vong. 

2. K/ti bnh SARS-CoV-2 van clang din bin phác tçip, có the xuit 
hin bin chüng mó'i có d3c lrc cao và lay lan n/tan/i thI vcc xin van là lá 

chcn bào v cin thitt cho mi ngu'ô'i 
- Tinh hInh djch bnh COVID-19 vn dang din biên phrc tap,  hin nay 

djch bnh giám dan nhung së không kêt thüc ma chuyên sang dng bnh luu 

hành và có khá näng büng phát thành dich, cüng có th qua trInh bin di gene 

cüa vi rut sê xuAt hin chüng mâi có dng lirc cao và khà näng lay lan nhanh 

han cãc chung tnrc day tao  thành dçt djch 1n tip theo ânh hithng nghiêm 

trçng dn suc khOe và tInh mng ngithi dan. 
- Ngoài ra, dci dc hrc vi rut SARS-CoV-2 có giám và nhiêu ngthi nhiêm 

thAy suc khOe cüng bInh thithng, không triu chung nng, nhug nhirng ành 
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hiRing hu COVID-19 là có và dang gay rtt nhiu triu chirng, h liiy khác nhau 
lien quan dn tim mach, thn kinh, tiêu hóa, Ca xixang khóp, ni tit và lam thay 

di tam l Theo cong b6 cüa T chrc Y t th gió'i (WHO), có tii 203 triu 

ch'Crng hu COVID. Vic mc COVID-19 tái di tái 'aj  sê dé 1ti nhmg di chirng 

và ãnh hiRing nghiêm tr9ng dn sirc khóe cüa ngiRii bnh. 
- VI vây, nhiu quc gia trên th gith vn dã và dang khuyn cáo ngiRii 

dan tiêm mfli thur 4, tin dn dn vic tiêm chüng phông COVID-19 hang näm 

nhu cüm müa. 
3. Tiêm vic xiii phông COVID-19 có bj ánh hwó'ng ttEn sác khóe, nhw 

gay ra tlnh trung ryng tóc, giám trI nhó, giám khã näng sinh san, giám khá 
näng tlnh dyc,... 

- Hiên nay có tin dn tiêm vc xin phông COVID- 19 ânh hiRing dn surc 

khOe, nhu gay ra tInh trng r1ng tóc, giám trI nhó', giám khã näng sinh san, giãm 
khã näng tInh diic,... tuy nhiên day là nhüng thông tin không có can cü. 

- Vic si:r diing vc xin luôn duçic theo dOi nghiêm ngt tInh hiu qua va 
các phán urng không mong muén, các tác diing phii. Các nghiên ciru du cho 
thy vc xin phông COVID- 19 không ánh hiRing dn surc khóe sinh san, khá 
näng tinh dijc và ciTing khOng ghi nhn các tác diing phi nhu tInE trtng ri1ng toe, 

giám trI nhy. 
- Ngu'cic 1i, nhüng nghiên ciim v các ánh hiRing cUa hu COVID-19 thl 

dã duçic khng djnh, có 203 triu chirng, trong do có tInh trung ring tóc, giám trI 
nh, giám khá nàng sinh san, giám khá näng tInh diic, ... Do do, ngiRii dan 
khong nen tin theo nhmg lOi truyn ming không can cui d ri mt ca hi dugc 
bão ye lien tuc khi tiTr cMi tiêm vc xin mcii 3 và müi 4. 

4. Trong d tiêm vic xin miii 4 nay nhfrng dôi tu'9ng nào diric tiêm, 

tiêm vic xiii gl? 
- ThO'i gian qua, nhiu nuâc trên th gió'i dã triên khai mcii tiêm thu 4 vc 

xin phông COVID-19 d tang cuO'ng khã näng bão v nguô'i dan tnric nguy ca 

hung phát lan song lay nhim mdi. 
- Tai Vit Narn, Hi dông Tu van si:r diing väc xin (B Y tê) dã thông nhât 

và yêu cu các dja phuo'ng sü' diing vc xin dã duçic phân b qua các dcit d trin 

khai tiêm mcii 4 cho các di tlxçing dü diu kin tiêm chüng theo hrnrng dn cüa 

BYtêgôm: 
+ Ngui tiTi 50 tui tri len; 
+ Ngui lit 18 tui tth len có suy giám min djch lii the vra den the nng; 

+ NgiRii tiTr 18 tui tth len thuc nhóm nguy co cao phai nhiêm vi 

COVID-19: can b y t, can b tuyén du, cong nhân, nguiti lam vic ti các 

khu cong nghip. 
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Khoãng cách tiêrn It nht là 4 tháng sau rnüi 3. Nguôi dã mac COVID-
19 sau tiêm rnüi 3 së hoãn tiêrn 3 tháng sau khi mAc bnh. 

- Viêc ngithi dä tiêrn vAc xin, sau do bj mAc COVID-19 và b mac di mac 
lai nhiu lAn không phãi là him, do do nguO'i mAc COVID-1 9 vn phái tiêm 
nhAc müi vAc xin, lñc nay khã näng bão v chng tái nhim COVID-19 gAn nhu 
là tuyt di. 

- Tinh Dng Nai chüng ta së sir diing vAc xin tiêm müi 4 lAn nay là vAc 
xin rnRNA (Pfizer hoäc Moderna). 

5. Các cong ty, xi nghip cn téi chá'c và vmn d3ng cong nhân, ngwô7 lao 
tng tiêrn nifli nhtc lcd v& xin phông COVID-19 

- Siirc khOe nguO'i lao dng là vn qu cüa cOng ty, xi nghip, nu djch 
bnh xäy ra, nhiu nguô'i lao dng phái nghi do bnh ánh hithng ló'n dn san 
xuAt, hcm na ti 1 tiêm vAc xin phông COVID- 19 cüng là tiêu chI d dánh giá 
an toàn san xuAt khi có dich xãy ra. 

- VI vy dii phài mat thai gian, ãnh huO'ng dn mt vài bui lao dng, cac 
cong ty, xi nghip cAn vn dng và t chic cho cOng nhân, ngui lao dng tiêm 
nhAc vAc xin phông COVID-19 (rnüi 4 và vet müi 3). 

6. Phóng bnh van ho'n 
- Tic ngü Vit Nam có câu: Phông bnh hm tr bnh, chiiing ta khOng 

tiêrn nhAc các müi vAc xin thI kháng the së giãm dAn và Ca th mAt khã näng tir 
bào v. Nu djch COVID-19 xuAt hin vói nh&ng chüng nguy him có dc luc 
và lay lan cao nhu tnrâc day, chüng ta l?i  phài mAt thai gian It nhAt 1 tháng d 
hoàn thành tiêm 2 miii ca bàn và 14 ngày chO' vAc xin có hiu lirc thI co' th 
chüng ta rni mong duqc báo v an toàn tnrc djch bnh. 

- DE DIJOC  BAO V LIEN TJC NGTJOI DAN CAN NHANH CHONG 
TIEM CAC MUI NHAC VAC XIN PHONG COVID-19 DUNG QUY DfNH./. 

Sr Y t tinh Bong Nai phI!i hçrp Báo Bong Nai thiyc hin 
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