
HUYỀN THOẠI 
VÊ VÁC XIN

SỰ THẬT VỀ VẮC XIN 

Vắc xin Viral Vector COVID-19: Huyền thoại so với Sự Thật 
Một số huyền thoại reo rắc đó đây về vắc-xin Janssen / Johnson & Johnson (J&J) vectơ vi-rút. Xem sự thật bên dưới. 

THỰC TẾ: Vắc-xin vectơ vi-rút COVID-19 không chứa 

coronavirus sống và không thể cung cấp cho bạn COVID-19. 
HUYỀN THOẠI: Vắc-xin 

COVID-19 vectơ vi-rút làm 

cho bạn bị COVID-19. Không có vắc xin COVID-19 nào được chấp thuận sử dụng ở Hoa Kỳ 

(Hoa Kỳ) sử dụng vi rút sống gây ra COVID-19. Mục tiêu của những 

loại vắc-xin này là dạy cho hệ thống miễn dịch cách nhận biết và 

chống lại vi-rút COVID-19. 

THỰC TẾ: Cần có nhiều hơn một loại vắc xin an toàn, hiệu 

quả để tăng cường nỗ lực tiêm chủng. 

Lợi ích của việc có nhiều vắc-xin COVID-19 là có sẵn nhiều liều hơn để 

tiếp cận mọi người nhanh hơn so với khả năng lây lan của vi-rút. Các loại 

vắc xin khác nhau cũng có thể hoạt động tốt hơn cho các nhóm người 

khác nhau. Có những tùy chọn này cho phép chúng tôi tiếp cận với công 
nghệ tốt hơn để giúp ngăn chặn một đại dịch khác trong tương lai. 

HUYỀN THOẠI: Phải có 

một loại vắc-xin tốt hơn 

những loại khác. 

THỰC TẾ: Nó có thể được chấp nhận về mặt đạo đức. 
HUYỀN THOẠI: Không 

bao giờ được chấp nhận 

vắc xin vectơ vi rút được 

phát triển với các tế bào 

bào thai bị thải bỏ. 

Vatican và Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ coi việc “tiêm vắc-xin sử dụng 

các dòng tế bào có nguồn gốc từ việc phá thai…” là điều có thể chấp nhận được 

về mặt đạo đức, nhằm nỗ lực không chỉ để “bảo vệ sức khỏe của chính mình mà 

còn có nghĩa vụ theo đuổi lợi ích chung.” Về cơ bản, bất kỳ loại vắc xin nào có 

sẵn, được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) và Cơ Quan 

Cấp Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA) phê duyệt đều là vắc xin thích hợp. 

THỰC TẾ: Các nhà khoa học bắt đầu tạo ra các vectơ virus 

vào những năm 1970 và kể từ đó đã được nghiên cứu nghiêm 

ngặt về độ an toàn. 
HUYỀN THOẠI: Công 

nghệ vắc xin véc tơ vi 

rút là hoàn toàn mới 

và không đáng để 

mạo hiểm. 

Trong nhiều thập kỷ, hàng trăm nghiên cứu khoa học về vắc xin véc tơ vi rút đã 

được thực hiện và công bố trên toàn thế giới. Điều này bao gồm các nghiên cứu 

dựa trên vắc-xin vectơ vi-rút chống lại các bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như 

Zika, cúm, Ebola, và HIV. Vắc-xin vectơ vi-rút COVID-19 an toàn và tuân theo các 

tiêu chuẩn giống như tất cả các loại vắc-xin khác ở Hoa Kỳ. 

THỰC TẾ: Tiêm vắc-xin COVID-19 vectơ vi-rút sẽ không 

làm thay đổi DNA của bạn. 

Vắc-xin COVID-19 vectơ vi-rút hiện tại được phát triển bằng cách sử 

dụng gen coronavirus. Các vectơ vi rút mang gen coronavirus cho 

phép hệ thống miễn dịch nhận biết và chống lại vi rút. Về mặt sinh học, 

các gen từ vắc xin COVID-19 không thể biến đổi hoặc thay đổi DNA 

của một người. 

HUYỀN THOẠI: Tiêm 

vắc-xin vectơ vi-rút sẽ làm 

thay đổi DNA của bạn. 

Để biết thêm thông tin về vắc xin COVID-19, vui lòng truy cập: 

coronavirus-sd.com/vaccine 26-03-2021 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
https://www.usccb.org/resources/Answers%20to%20Key%20Ethical%20Questions%20About%20COVID-19%20Vaccines.pdf
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