
Bộ Y Tế Liên Lạc Với Các Gia Đình Về Việc Dùng Thuốc Không Đúng Cách Tại Nhà Thuốc Lorton 

Sở Y tế Quận Fairfax và Bộ Y tế Virginia đã biết rằng KC Pharmacy, một hiệu thuốc ở Lorton, đã sử dụng 
sai công thức vắc xin COVID-19 dành cho trẻ em tuổi từ 12 tuổi trở lên mà chích cho trẻ từ 5 đến 11. Cụ 
thể, 0.1mL (10 µg) của công thức Pfizer-BioNTech COVID-19 được bào chế cho những trẻ từ 12 tuổi trở 
lên đã bị chích cho 25 em. 

Sở Y tế Quận Fairfax đã liên hệ với các gia đình để thông báo họ về việc dùng sai liều lượng và cung cấp 
các hướng dẫn. Cả Bộ Y tế Virginia và Sở Y tế Quận Fairfax đều khuyến cáo những phụ huynh này nên 
xem hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và nhà sản xuất (Pfizer) liên 
quan đến việc dùng sai liều vắc xin COVID-19. 

Sau khi xem hướng dẫn của CDC, phụ huynh được khuyến khích liên lạc với bác sĩ nhi khoa hoặc nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con họ để thảo luận về các lựa chọn để hoàn tất loạt vắc xin 
COVID-19. Dựa trên hướng dẫn của CDC và các quyết định lâm sàng, cha mẹ có thể chọn theo một trong 
những điều sau: 

 Bắt đầu lại loạt vắc xin COVID-19 của trẻ ít nhất 21 ngày sau khi bi tiêm sai liều, HOẶC 

 Tiếp tục cho trẻ tiêm liều thứ hai theo lịch trình. 

KC Pharmacy, có nhân viên quản lý vắc-xin Pfizer COVID-19, đã bị loại khỏi chương trình tiêm chủng 
COVID-19 của cả tiểu bang và liên bang. Sở Y tế Quận Fairfax hiện đang sở hữu toàn bộ kho vắc xin 
COVID-19 còn lại từ KC Pharmacy và vấn đề đã được chuyển đến Hội đồng Dược phẩm Virginia để điều 
tra thêm. 

Các gia đình bị ảnh hưởng bởi việc này được khuyến khích nên: 

1)   Theo dõi con của họ về các tác dụng phụ của vắc xin: 
Các tác dụng phụ của vắc xin xảy ra trong khoảng từ 1 đến 3 ngày sau khi tiêm chủng và hầu hết 
xảy ra ngay hôm sau ngày tiêm chủng. Các tác dụng phụ có thể bao gồm sốt; ớn lạnh; mệt 
mỏi; đau hay đỏ hoặc sưng tại chỗ tiêm; đau đầu. Nếu xảy ra hoặc kéo dài thêm bất kỳ tác dụng 
phụ nào nghiêm trọng hơn, hãy liên lạc với bác sĩ nhi khoa hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
chính của con quý vị. 

2)   Báo cáo sự việc trong Hệ thống báo cáo sự kiện có hại của vắc xin (VAERS): 
Khi vắc-xin Pfizer-BioNTech COVID-19 ≥12 tuổi bị sử dụng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, chính nhà 
cung cấp cần phải báo cáo việc nhầm lẫn này cho VAERS. Xác nhận việc nhầm lẫn này đến bất kỳ 
bệnh nhân nào bị sử dụng công thức không chính xác. 

3)   Đăng ký V-safe: 
Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ chưa đăng ký V-safe, hãy vào https://vsafe.cdc.gov để ghi 
danh. Sự ghi danh này giúp CDC theo dõi mức độ an toàn của vắc xin COVID-19 trong thời gian 
gần thực tại nhất. Tùy thuộc vào câu trả lời của quý vị cho các câu hỏi v-safe, một người nào đó 
từ CDC có thể gọi để kiểm tra quý vị hoặc con quý vị và lấy thêm thông tin. 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/clinical-guidance
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://vsafe.cdc.gov


Câu hỏi và Trả lời 

Hỏi: Liều lượng chính xác của Vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 cho bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên là bao 
nhiêu? 

Đáp: 0.3 mililit (30 microgam) 

  

Hỏi: Liều lượng chính xác của Vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 cho bệnh nhân từ 5 đến 11 tuổi trở lên 
là bao nhiêu? 

Đáp: 0.2 mililit (10 microgam) 

  

Hỏi: Con tôi từ 5 đến 11 tuổi có cần phải tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 liều đầu tiên cho trẻ 
không? 

Đáp: Đây là một quyết định cá nhân với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bệnh nhân hoặc bác sĩ 
nhi khoa. Dựa trên hướng dẫn của CDC và ra quyết định lâm sàng, cha mẹ và bác sĩ nhi khoa hay bác sĩ 
chăm sóc chính có thể chọn thực hiện một trong những điều sau: 

•       Bắt đầu lại loạt vắc xin COVID-19 của trẻ ít nhất 21 ngày sau khi tiêm sai liều, HOẶC 
•       Tiếp tục cho trẻ tiêm liều thứ hai theo lịch trình. 

  

Hỏi: Con tôi từ 5 đến 11 tuổi có cần phải tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 liều thứ hai cho trẻ 
không? 

Đáp: CDC khuyến nghị nên gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hoặc bác sĩ nhi khoa để có kế hoạch 
để tiêm nhắc lại liều Vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi (nắp màu cam). Nó có 
thể được sử dụng trong khoảng thời gian 21 ngày sau khi bị chích liều sai liều lượng. 

  

Hỏi: Tôi có thể vào đâu để xem khuyến nghị CDC này? 

Đáp: CDC sẽ đăng khuyến nghị này trên trang web Xem xét Lâm sàng của CDC ở: 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html#Appnex-A  

  

Hỏi: Tôi có thể liên lạc với ai nếu tôi có thêm câu hỏi về vắc xin? 

Đáp: Quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ nhi khoa hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của mình, 
hoặc quý vị có thể liên lạc với Phòng Y tế Quận Fairfax theo số 703-324-7404. 

  

Hỏi: Tôi có thể liên lạc với ai nếu tôi có thêm câu hỏi về quy định của nhà thuốc? 

Đáp: Hãy liên lạc với Hội đồng Dược khoa Virginia qua email tới pharmbd@dhp.virginia.gov hoặc gọi số 
804-367-4456. 
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