FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERS
EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) OF
THE JANSSEN COVID-19 VACCINE TO PREVENT CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) IN INDIVIDUALS 18 YEARS OF AGE AND OLDER
You are being offered the Janssen COVID-19 Vaccine to prevent Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) caused by SARS-CoV-2. This Fact Sheet contains information to help you
understand the risks and benefits of receiving the Janssen COVID-19 Vaccine, which you may
receive because there is currently a pandemic of COVID-19.
The Janssen COVID-19 Vaccine may prevent you from getting COVID-19. There is no U.S. Food
and Drug Administration (FDA) approved vaccine to prevent COVID-19.
Read this Fact Sheet for information about the Janssen COVID-19 Vaccine. Talk to the vaccination
provider if you have questions. It is your choice to receive the Janssen COVID-19 Vaccine.
The Janssen COVID-19 Vaccine is administered as a single dose, into the muscle.
The Janssen COVID-19 Vaccine may not protect everyone.
This Fact Sheet may have been updated. For the most recent Fact Sheet, please visit
www.janssencovid19vaccine.com.
WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU GET THIS VACCINE
WHAT IS COVID-19?
COVID-19 is caused by a coronavirus called SARS-CoV-2. This type of coronavirus has not been
seen before. You can get COVID-19 through contact with another person who has the virus. It is
predominantly a respiratory illness that can affect other organs. People with COVID-19 have had
a wide range of symptoms reported, ranging from mild symptoms to severe illness. Symptoms
may appear 2 to 14 days after exposure to the virus. Common symptoms may include: fever or
chills; cough; shortness of breath; fatigue; muscle or body aches; headache; new loss of taste or
smell; sore throat; congestion or runny nose; nausea or vomiting; diarrhea.
WHAT IS THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?
The Janssen COVID-19 Vaccine is an unapproved vaccine that may prevent COVID-19. There is
no FDA-approved vaccine to prevent COVID-19.
The FDA has authorized the emergency use of the Janssen COVID-19 Vaccine to prevent
COVID-19 in individuals 18 years of age and older under an Emergency Use Authorization
(EUA).
For more information on EUA, see the “What is an Emergency Use Authorization (EUA)?”
section at the end of this Fact Sheet.
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WHAT SHOULD YOU MENTION TO YOUR VACCINATION PROVIDER BEFORE
YOU GET THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?
Tell the vaccination provider about all of your medical conditions, including if you:
•

have any allergies,

•

have a fever,

•

have a bleeding disorder or are on a blood thinner,

•

are immunocompromised or are on a medicine that affects your immune system,

•

are pregnant or plan to become pregnant,

•

are breastfeeding,

•

have received another COVID-19 vaccine,

WHO SHOULD GET THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?
FDA has authorized the emergency use of the Janssen COVID-19 Vaccine in individuals 18 years
of age and older.
WHO SHOULD NOT GET THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?
You should not get the Janssen COVID-19 Vaccine if you:
•

had a severe allergic reaction to any ingredient of this vaccine.

WHAT ARE THE INGREDIENTS IN THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?
The Janssen COVID-19 Vaccine includes the following ingredients: recombinant,
replication-incompetent adenovirus type 26 expressing the SARS-CoV-2 spike protein, citric acid
monohydrate, trisodium citrate dihydrate, ethanol, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD),
polysorbate-80, sodium chloride.
HOW IS THE JANSSEN COVID -19 VACCINE GIVEN?
The Janssen COVID-19 Vaccine will be given to you as an injection into the muscle.
The Janssen COVID-19 Vaccine vaccination schedule is a single dose.
HAS THE JANSSEN COVID-19 VACCINE BEEN USED BEFORE?
The Janssen COVID-19 Vaccine is an unapproved vaccine. In an ongoing clinical trial, 21,895
individuals 18 years of age and older have received the Janssen COVID-19 Vaccine.

2

WHAT ARE THE BENEFITS OF THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?
In an ongoing clinical trial, the Janssen COVID-19 Vaccine has been shown to prevent COVID-19
following a single dose. The duration of protection against COVID-19 is currently unknown.
WHAT ARE THE RISKS OF THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?
Side effects that have been reported with the Janssen COVID-19 Vaccine include:
•

Injection site reactions: pain, redness of the skin and swelling.

•

General side effects: headache, feeling very tired, muscle aches, nausea, and fever.

There is a remote chance that the Janssen COVID-19 Vaccine could cause a severe allergic
reaction. A severe allergic reaction would usually occur within a few minutes to one hour after
getting a dose of the Janssen COVID-19 Vaccine. For this reason, your vaccination provider may
ask you to stay at the place where you received your vaccine for monitoring after vaccination.
Signs of a severe allergic reaction can include:
•

Difficulty breathing,

•

Swelling of your face and throat,

•

A fast heartbeat,

•

A bad rash all over your body,

•

Dizziness and weakness.

These may not be all the possible side effects of the Janssen COVID-19 Vaccine. Serious and
unexpected effects may occur. The Janssen COVID-19 Vaccine is still being studied in clinical
trials.
WHAT SHOULD I DO ABOUT SIDE EFFECTS?
If you experience a severe allergic reaction, call 9-1-1, or go to the nearest hospital.
Call the vaccination provider or your healthcare provider if you have any side effects that bother
you or do not go away.
Report vaccine side effects to FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).
The
VAERS
toll-free
number
is
1-800-822-7967
or
report
online
to
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. Please include “Janssen COVID-19 Vaccine EUA” in the
first line of box #18 of the report form.
In addition, you can report side effects to Janssen Biotech, Inc. at the contact information provided
below.
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e-mail
JNJvaccineAE@its.jnj.com

Fax number
215-293-9955

Telephone numbers
US Toll Free: 1-800-565-4008
US Toll: (908) 455-9922

You may also be given an option to enroll in v-safe. V-safe is a new voluntary smartphone-based
tool that uses text messaging and web surveys to check in with people who have been vaccinated
to identify potential side effects after COVID-19 vaccination. V-safe asks questions that help CDC
monitor the safety of COVID-19 vaccines. V-safe also provides live telephone follow-up by CDC
if participants report a significant health impact following COVID-19 vaccination. For more
information on how to sign up, visit: www.cdc.gov/vsafe.
WHAT IF I DECIDE NOT TO GET THE JANSSEN COVID-19 VACCINE?
It is your choice to receive or not receive the Janssen COVID-19 Vaccine. Should you decide not
to receive it, it will not change your standard medical care.
ARE OTHER CHOICES AVAILABLE FOR PREVENTING COVID-19 BESIDES
JANSSEN COVID-19 VACCINE?
Currently, there is no FDA approved alternative vaccine available for prevention of COVID-19.
Other vaccines to prevent COVID-19 may be available under Emergency Use Authorization.
CAN I RECEIVE THE JANSSEN COVID-19 VACCINE WITH OTHER VACCINES?
There is no information on the use of the Janssen COVID-19 Vaccine with other vaccines.
WHAT IF I AM PREGNANT OR BREASTFEEDING?
If you are pregnant or breastfeeding, discuss your options with your healthcare provider.
WILL THE JANSSEN COVID-19 VACCINE GIVE ME COVID-19?
No. The Janssen COVID-19 Vaccine does not contain SARS-CoV-2 and cannot give you
COVID-19.
KEEP YOUR VACCINATION CARD
When you receive the Janssen COVID-19 Vaccine, you will get a vaccination card to document
the name of the vaccine and date of when you received the vaccine.
ADDITIONAL INFORMATION
If you have questions or to access the most recent Janssen COVID-19 Vaccine Fact Sheets, scan
the QR code using your device, visit the website or call the telephone numbers provided below.
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QR Code

Fact Sheets Website
www.janssencovid19vaccine.com.

Telephone numbers
US Toll Free: 1-800-565-4008
US Toll: (908) 455-9922

HOW CAN I LEARN MORE?
•

Ask the vaccination provider.

•

Visit CDC at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

•

Visit FDA at https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legalregulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.

Contact your local or state public health department.
WHERE WILL MY VACCINATION INFORMATION BE RECORDED?
The vaccination provider may include your vaccination information in your state/local
jurisdiction’s Immunization Information System (IIS) or other designated system. For more
information about IISs visit: https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.
WHAT IS THE COUNTERMEASURE INJURY COMPENSATION PROGRAM?
The Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) is a federal program that may help
pay for costs of medical care and other specific expenses for certain people who have been
seriously injured by certain medicines or vaccines, including this vaccine. Generally, a claim must
be submitted to the CICP within one (1) year from the date of receiving the vaccine. To learn more
about this program, visit www.hrsa.gov/cicp or call 1-855-266-2427.
WHAT IS AN EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA)?
The United States FDA has made the Janssen COVID-19 Vaccine available under an emergency
access mechanism called an EUA. The EUA is supported by a Secretary of Health and Human
Services (HHS) declaration that circumstances exist to justify the emergency use of drugs and
biological products during the COVID-19 pandemic.
The Janssen COVID-19 Vaccine has not undergone the same type of review as an FDA-approved
or cleared product. FDA may issue an EUA when certain criteria are met, which includes that there
are no adequate, approved, and available alternatives. In addition, the FDA decision is based on
the totality of scientific evidence available showing that the product may be effective to prevent
COVID-19 during the COVID-19 pandemic and that the known and potential benefits of the
product outweigh the known and potential risks of the product. All of these criteria must be met to
allow for the product to be used during the COVID-19 pandemic.
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The EUA for the Janssen COVID-19 Vaccine is in effect for the duration of the COVID-19
declaration justifying emergency use of these products, unless terminated or revoked (after which
the products may no longer be used).
Manufactured by:
Janssen Biotech, Inc.
a Janssen Pharmaceutical Company of Johnson & Johnson
Horsham, PA 19044, USA

© 2021 Janssen Pharmaceutical Companies
For more information, call US Toll Free: 1-800-565-4008, US Toll: (908) 455-9922 or go to www.janssencovid19vaccine.com
Revised: Feb/27/2021

cp-205985v1

Scan to capture that this Fact Sheet was provided to vaccine
recipient for the electronic medical records/immunization
information systems.
Barcode Date: 02/2021
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HOJA INFORMATIVA PARA RECEPTORES Y CUIDADORES
AUTORIZACIÓN DE USO DE EMERGENCIA (EUA) DE
LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE JANSSEN PARA PREVENIR LA
ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS DE 2019 (COVID-19) EN PERSONAS DE
18 AÑOS EN ADELANTE
Se le ofrece la vacuna contra la COVID-19 de Janssen para prevenir la enfermedad por coronavirus
de 2019 (COVID-19) causada por el SARS-CoV-2. Esta hoja informativa contiene información
para ayudarle a comprender los riesgos y beneficios de recibir la vacuna contra la COVID-19 de
Janssen, que pueden administrarle debido a la actual pandemia de COVID-19.
La vacuna contra la COVID-19 de Janssen podría prevenir el contagio de la COVID-19. No existe
ninguna vacuna aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA) de los EE. UU. para prevenir la COVID-19.
Lea esta hoja informativa para obtener información sobre la vacuna contra la COVID-19 de
Janssen. Hable con el proveedor de vacunación si tiene alguna pregunta. Recibir la vacuna contra
la COVID-19 de Janssen es decisión suya.
La vacuna contra la COVID-19 de Janssen se administra en una dosis única en el músculo.
Es posible que la vacuna contra la COVID-19 de Janssen no proteja a todas las personas.
Esta hoja informativa puede haberse actualizado. Para obtener la hoja informativa más reciente,
visite www.janssencovid19vaccine.com.
QUÉ NECESITA SABER ANTES DE RECIBIR ESTA VACUNA
¿QUÉ ES LA COVID-19?
La COVID-19 es causada por un coronavirus denominado SARS-CoV-2. Este tipo de coronavirus
no se ha observado anteriormente. Puede contraer COVID-19 a través del contacto con otra
persona que tenga el virus. Es predominantemente una enfermedad respiratoria que puede afectar
a otros órganos. Las personas con COVID-19 han notificado una amplia variedad de síntomas,
desde síntomas leves hasta enfermedad grave. Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 14 días
después de la exposición al virus. Los síntomas frecuentes pueden incluir: fiebre o escalofríos, tos,
falta de aire, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida nueva del gusto o
del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea.
¿QUÉ ES LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE JANSSEN?
La vacuna contra la COVID-19 de Janssen es una vacuna no aprobada que podría prevenir la
COVID-19. No existe ninguna vacuna aprobada por la FDA para prevenir la COVID-19.
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La FDA ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen para
prevenir la COVID-19 en personas de 18 años en adelante en virtud de una autorización de uso de
emergencia (EUA).
Para obtener más información sobre la EUA, consulte la sección “¿Qué es una autorización de
uso de emergencia (EUA)?” al final de esta hoja informativa.
¿QUÉ DEBERÍA MENCIONARLE A SU PROVEEDOR DE VACUNACIÓN ANTES DE
RECIBIR LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE JANSSEN?
Informe al proveedor de vacunación sobre todas las afecciones médicas que tenga, lo cual incluye
si usted:
•

tiene alguna alergia;

•

tiene fiebre;

•

tiene un trastorno hemorrágico o está en tratamiento con un anticoagulante;

•

está inmunodeprimido o está en tratamiento con un medicamento que afecta al sistema
inmunitario;

•

está embarazada o planea quedar embarazada;

•

está en período de lactancia;

•

ha recibido otra vacuna contra la COVID-19.

¿QUIÉN DEBERÍA RECIBIR LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE JANSSEN?
La FDA ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen en
personas de 18 años en adelante.
¿QUIÉN NO DEBERÍA RECIBIR LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE JANSSEN?
Usted no debería recibir la vacuna contra la COVID-19 de Janssen si:
•

tuvo una reacción alérgica grave a cualquier componente de esta vacuna.

¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE
JANSSEN?
La vacuna contra la COVID-19 de Janssen incluye los siguientes componentes: adenovirus
recombinante incapaz de reproducirse de tipo 26, que expresa la proteína espicular de
SARS-CoV-2, monohidrato de ácido cítrico, dihidrato de citrato trisódico, etanol,
2-hidroxipropil-beta-ciclodextrina (HBCD), polisorbato-80, cloruro sódico.
¿CÓMO SE ADMINISTRA LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE JANSSEN?
La vacuna contra la COVID-19 de Janssen se le administrará en forma de inyección en el músculo.
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El calendario de vacunación de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen consiste en una
dosis única.
¿SE HA USADO LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE JANSSEN EN EL PASADO?
La vacuna contra la COVID-19 de Janssen es una vacuna no aprobada. En un ensayo clínico en
curso, aproximadamente 21,895 personas de 18 años en adelante han recibido la vacuna contra la
COVID-19 de Janssen.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE
JANSSEN?
En un ensayo clínico en curso, se ha demostrado que la vacuna contra la COVID-19 de Janssen
previene la COVID-19 después de la administración de una dosis única. Actualmente, se
desconoce la duración de la protección contra la COVID-19.
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE JANSSEN?
Los efectos secundarios que se han notificado con respecto a la vacuna contra la COVID-19 de
Janssen incluyen los siguientes:
•

Reacciones en el lugar de la inyección: dolor, enrojecimiento de la piel e hinchazón.

•

Efectos secundarios generales: dolor de cabeza, sensación de mucho cansancio, dolores
musculares, náuseas y fiebre.

Existe una posibilidad remota de que la vacuna contra la COVID-19 de Janssen pueda causar una
reacción alérgica grave. Una reacción alérgica grave normalmente ocurriría en el lapso de unos
minutos a una hora después de recibir una dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen. Por
este motivo, el proveedor de vacunación podría pedirle que permanezca en el lugar donde recibió
la vacuna para supervisarlo después de la vacunación. Los signos de una reacción alérgica grave
pueden incluir los siguientes:
•

Dificultad para respirar

•

Hinchazón de la cara y la garganta

•

Ritmo cardíaco acelerado

•

Erupción cutánea intensa en todo el cuerpo

•

Mareos y debilidad

Tal vez estos no sean todos los posibles efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19 de
Janssen. Pueden producirse efectos secundarios graves e inesperados. La vacuna contra la
COVID-19 de Janssen todavía se está estudiando en ensayos clínicos.
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¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO EFECTOS SECUNDARIOS?
Si tiene una reacción alérgica grave, llame al 9-1-1 o acuda al hospital más cercano.
Llame al proveedor de vacunación o a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto
secundario que le molesta o no desaparece.
Notifique los efectos secundarios de la vacuna al Sistema de notificación de eventos adversos de
vacunas (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) de la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC). El número gratuito del VAERS es 1-800-822-7967. También puede
notificarlos en línea en https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. Incluya “Janssen COVID-19
Vaccine EUA” (EUA de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen) en la primera línea de la casilla
número 18 del formulario de notificación.
Además, puede notificar los efectos secundarios a Janssen Biotech, Inc. mediante la información
de contacto que aparece a continuación.
Correo electrónico
JNJvaccineAE@its.jnj.com

Número de fax
215-293-9955

Números de teléfono
Número gratuito para los
EE. UU.: 1-800-565-4008
Número con cargo para los
EE. UU.: (908) 455-9922

También se le puede dar la opción de inscribirse en v-safe. V-safe es una nueva herramienta
voluntaria para teléfonos inteligentes que utiliza mensajes de texto y encuestas web para verificar
el estado de las personas que han sido vacunadas con el fin de identificar posibles efectos
secundarios después de la vacunación contra la COVID-19. V-safe hace preguntas que ayudan a
los CDC a supervisar la seguridad de las vacunas contra la COVID-19. V-safe también realiza un
seguimiento telefónico en vivo por parte de los CDC si los participantes notifican un impacto
significativo en la salud después de la vacunación contra la COVID-19. Para obtener más
información sobre cómo registrarse, visite: www.cdc.gov/vsafe.
¿QUÉ OCURRE SI DECIDO NO RECIBIR LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE
JANSSEN?
Recibir o no la vacuna contra la COVID-19 de Janssen es decisión suya. Si decidiera no recibirla,
esto no modificará su atención médica habitual.
¿EXISTEN OTRAS OPCIONES DISPONIBLES PARA PREVENIR LA COVID-19
ADEMÁS DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE JANSSEN?
Actualmente, no hay disponible ninguna vacuna alternativa aprobada por la FDA para la
prevención de la COVID-19. Es posible que se disponga de otras vacunas para prevenir la
COVID-19 en virtud de una autorización de uso de emergencia.
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¿PUEDO RECIBIR LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE JANSSEN CON OTRAS
VACUNAS?
No hay información sobre el uso de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen con otras vacunas.
¿QUÉ OCURRE SI ESTOY EMBARAZADA O EN PERÍODO DE LACTANCIA?
Si está embarazada o en período de lactancia, analice sus opciones con su proveedor de atención
médica.
¿LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE JANSSEN ME HARÁ CONTRAER
COVID-19?
No. La vacuna contra la COVID-19 de Janssen no contiene SARS-CoV-2 y no puede hacerle
contraer COVID-19.
CONSERVE SU TARJETA DE VACUNACIÓN
Cuando reciba la vacuna contra la COVID-19 de Janssen, recibirá una tarjeta de vacunación donde
se registrará el nombre de la vacuna y la fecha en que la recibió.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Si tiene preguntas o desea tener acceso a las hojas informativas sobre la vacuna contra la
COVID-19 de Janssen más recientes, escanee el código QR con su dispositivo, visite el sitio web
o llame a los números de teléfono que se indican a continuación.
Código QR

Sitio web de las hojas
informativas
www.janssencovid19vaccine.com

Números de teléfono
Número gratuito para los EE. UU.:
1-800-565-4008
Número con cargo para los
EE. UU.: (908) 455-9922

¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
•

Pregunte al proveedor de vacunación.

•

Visite el sitio web de los CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

•

Visite el sitio web de la FDA en https://www.fda.gov/emergency-preparedness-andresponse/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.
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Comuníquese con su Departamento de Salud Pública local o estatal.
¿DÓNDE SE REGISTRARÁ MI INFORMACIÓN DE VACUNACIÓN?
El proveedor de vacunación puede incluir su información de vacunación en el Sistema de
información de inmunización (Immunization Information System, IIS) de su jurisdicción
local/estatal u otro sistema designado. Para obtener más información sobre los IIS, visite:
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR
CONTRAMEDIDAS?
El Programa de compensación por daños causados por contramedidas (Countermeasures Injury
Compensation Program, CICP) es un programa federal que puede ayudar a pagar los costos
relacionados con la atención médica y otros gastos específicos de determinadas personas que han
sufrido daños graves a causa de ciertos medicamentos o vacunas, incluida esta vacuna. En general,
se debe presentar un reclamo al CICP en el plazo de un (1) año desde la fecha de recepción de la
vacuna. Para obtener más información acerca de este programa, visite www.hrsa.gov/cicp/ o llame
al 1-855-266-2427.
¿QUÉ ES UNA AUTORIZACIÓN DE USO DE EMERGENCIA (EUA)?
La FDA de los Estados Unidos ha permitido que la vacuna contra la COVID-19 de Janssen esté
disponible en virtud de un mecanismo de acceso de emergencia denominado autorización de uso
de emergencia (emergency use authorization, EUA). La EUA está respaldada por una declaración
del secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services,
HHS) de que existen circunstancias para justificar el uso de emergencia de fármacos y productos
biológicos durante la pandemia de COVID-19.
La vacuna contra la COVID-19 de Janssen no se ha sometido al mismo tipo de revisión que un
producto aprobado o autorizado por la FDA. La FDA puede emitir una EUA cuando se cumplen
determinados criterios, lo que incluye que no existan alternativas aceptables, aprobadas y
disponibles. Además, la decisión de la FDA se basa en la totalidad de la evidencia científica
disponible que muestra que el producto puede ser eficaz para prevenir la COVID-19 durante la
pandemia de COVID-19, y que los beneficios conocidos y potenciales del producto superan sus
riesgos conocidos y potenciales. Todos estos criterios deben cumplirse para permitir el uso del
producto durante la pandemia de COVID-19.
La EUA para la vacuna contra la COVID-19 de Janssen estará en vigor durante la vigencia de la
declaración sobre la COVID-19 que justifica el uso de emergencia de estos productos, a menos
que se cancele o revoque (después de lo cual los productos ya no se podrán usar).
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Fabricado por:
Janssen Biotech, Inc.,
una compañía farmacéutica de Janssen de Johnson & Johnson
Horsham, PA 19044, EE. UU.

© 2021 Janssen Pharmaceutical Companies
Para obtener más información, llame al número gratuito para los EE. UU. 1-800-565-4008, al número con cargo para los EE. UU. (908) 455-9922
o visite www.janssencovid19vaccine.com.
Revisado: 27 de febrero de 2021
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Escanee para registrar la entrega de esta hoja informativa al
receptor de la vacuna en los registros médicos
electrónicos/sistemas de información de inmunización.
Fecha del código de barras: 02/2021
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供接受疫苗者和照顾者使用的情况说明书
JANSSEN COVID-19 疫苗用于预防
18 岁及以上人士感染 2019 新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 的紧急使用授权 (EUA)
现向您提供 Janssen COVID-19 疫苗，以预防由 SARS-CoV-2 引起的 2019 新型冠状病毒肺
炎 (COVID-19)。本情况说明书包含的信息可帮助您了解接种 Janssen COVID-19 疫苗的风
险和益处。由于当前的 COVID-19 疫情，您可能会接种该疫苗。
Janssen COVID-19 疫苗可预防您感染 COVID-19。尚无经美国食品药品监督管理局 (FDA)
批准的、用来预防 COVID-19 的疫苗。
阅读此情况说明书，以了解有关 Janssen COVID-19 疫苗的信息。如果您有疑问，请咨询
疫苗接种提供者。您可选择是否接种 Janssen COVID-19 疫苗。
Janssen COVID-19 疫苗单次接种，通过肌肉接种。
Janssen COVID-19 疫苗可能无法保护每个人。
本情况说明书可能已更新。要查看最新的情况说明书，请访问
www.janssencovid19vaccine.com。
您在接种该疫苗前需要了解的事项
什么是 COVID-19？
COVID-19 由冠状病毒 SARS-CoV-2 引起。这种冠状病毒以前从未出现过。您可通过接触
感染该病毒的其他人而感染 COVID-19。它主要为呼吸道疾病，可影响其他器官。
COVID-19 患者曾报告多种症状，从轻度症状到重度病症不等。症状可在暴露于病毒后 2
到 14 天出现。常见症状可能包括：发热或寒战；咳嗽；气促；疲劳；肌肉或身体酸痛；
头痛；新发的味觉或嗅觉丧失；咽喉痛；鼻塞或流鼻水；恶心或呕吐；腹泻。
什么是 JANSSEN COVID-19 疫苗？
Janssen COVID-19 疫苗是一种可预防 COVID-19 的未经批准的疫苗。尚无经 FDA 批准的
疫苗可用于预防 COVID-19。
FDA 已通过紧急使用授权 (EUA)，授权紧急使用 Janssen COVID-19 疫苗来预防 18 岁及
以上人士感染 COVID-19。
有关 EUA 的更多信息，请参阅本情况说明书末尾的“什么是紧急使用授权 (EUA)？” 章
节。

1

在您接种 JANSSEN COVID-19 疫苗之前，您应该告知疫苗接种提供者哪些情况？
告诉疫苗接种提供者您所有的医疗状况，包括您是否有以下情况：
•

任何过敏，

•

发热，

•

出血性疾病或正在服用抗凝血剂，

•

免疫功能低下或正在服用会影响免疫系统的药物，

•

怀孕或计划怀孕，

•

正在母乳喂养，

•

已接种另一种 COVID-19 疫苗。

谁应接种 JANSSEN COVID-19 疫苗？
FDA 已授权在 18 岁及以上人群中紧急使用 Janssen COVID-19 疫苗。
谁不应接种 JANSSEN COVID-19 疫苗？
如果您有以下情况，则不应接种 Janssen COVID-19 疫苗：
•

对这种疫苗的任何成分有过严重的过敏反应。

JANSSEN COVID-19 疫苗中有哪些成分？
Janssen COVID-19 疫苗包含以下成分：表达 SARS-CoV-2 刺突蛋白的重组、复制不全的
腺病毒 26 型、一水柠檬酸、二水柠檬酸三钠、乙醇、2-羟丙基-β-环糊精 (HBCD)、聚山
梨醇酯-80、氯化钠。
如何接种 JANSSEN COVID-19 疫苗？
Janssen COVID-19 疫苗将作为注射剂注射到肌肉内。
Janssen COVID-19 疫苗接种计划为单剂接种。
JANSSEN COVID-19 疫苗既往有被使用过吗？
Janssen COVID-19 疫苗是未经批准的疫苗。在一项正在进行的临床试验中，21,895 名 18
岁及以上的个体接种了 Janssen COVID-19 疫苗。
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JANSSEN COVID-19 疫苗有什么好处？
一项正在进行的临床试验已显示，在接种 1 剂 Janssen COVID-19 疫苗之后，可预防
COVID-19。目前尚不清楚预防 COVID-19 的保护期有多长。
JANSSEN COVID-19 疫苗有哪些风险？
已报告的 Janssen COVID-19 疫苗副作用包括：
•

注射部位反应：疼痛、皮肤发红和肿胀。

•

一般副作用：头痛、感觉非常疲劳、肌肉疼痛、恶心和发热。

Janssen COVID-19 疫苗引起重度过敏反应的可能性极低。重度过敏反应通常发生在接种
一剂 Janssen COVID-19 疫苗后的几分钟到一小时内。因此，您的疫苗接种提供者可能会
要求您留在接种疫苗的地方，以进行疫苗接种后的监测。重度过敏反应的迹象可能包括：
•

呼吸困难，

•

面部和喉咙肿胀，

•

心跳加快，

•

遍及全身的严重皮疹，

•

头晕和乏力。

这些可能未包括 Janssen COVID-19 疫苗的所有可能的副作用。可能会发生严重和意外的
作用。Janssen COVID-19 疫苗仍在临床试验中进行研究。
如果出现副作用，我该怎么办？
如果您出现重度过敏反应，请致电 9-1-1，或前往最近的医院。
如果您的副作用困扰您或不消退，请致电疫苗接种提供者或您的医疗服务提供者。
向 FDA/CDC 的疫苗不良事件报告系统 (VAERS) 报告疫苗副作用。VAERS 的免费电话号
码是 1-800-822-7967，或在线报告，网址为 https://vaers.hhs.gov/reportevent.html。请在报告
表的方框 18 的第一行中写上“Janssen COVID-19 Vaccine EUA”（Janssen COVID-19 疫苗
EUA）。
此外，您可以向 Janssen Biotech,Inc. 报告副作用，联系方式如下。
电子邮件
JNJvaccineAE@its.jnj.com

传真号码
215-293-9955

电话号码
美国免费电话：1-800-5654008
3

美国收费电话：(908) 4559922
您也可以选择注册 v-safe。V-safe 是一项基于智能手机的自愿参与的新工具，该工具使用
短信和网络调查来跟进接受过疫苗接种的人士，以识别出接种 COVID-19 疫苗后的潜在副
作用。V-safe 会问一些问题，以帮助 CDC 监测 COVID-19 疫苗的安全性。如果参与者报
告在接种 COVID-19 疫苗后健康受到重大影响，V-safe 还会提供 CDC 实时电话随访。有
关如何注册的更多信息，请访问：www.cdc.gov/vsafe。
如果我决定不接种 JANSSEN COVID-19 疫苗，会怎样？
您可以选择是否接种 Janssen COVID-19 疫苗。如果您决定不接种，您的标准医疗服务不
会有任何改变。
除了 JANSSEN COVID-19 疫苗，还有其他预防 COVID-19 的选择吗？
当前，尚无 FDA 批准的预防 COVID-19 的替代疫苗。预防 COVID-19 的其他疫苗可能依
据紧急使用授权可供使用。
我可以同时接种 JANSSEN COVID-19 疫苗和其他疫苗吗？
尚无有关 Janssen COVID-19 疫苗与其他疫苗一起使用的信息。
如果我已怀孕或正在母乳喂养，该怎么办？
如果您已怀孕或正在母乳喂养，请与您的医疗服务提供者讨论您有哪些选项。
JANSSEN COVID-19 疫苗会使我感染 COVID-19 吗？
不会。Janssen COVID-19 疫苗不含 SARS-CoV-2，不会使您感染 COVID-19。
保存好您的疫苗接种卡
当您接种 Janssen COVID-19 疫苗时，您将获得一张疫苗接种卡，记录疫苗名称和接种日
期。
附加信息
如果您有问题或想访问最新的 Janssen COVID-19 疫苗情况说明书，请使用您的设备扫描
二维码，访问网站或拨打下面提供的电话号码。
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二维码

情况说明书网站
www.janssencovid19vaccine.com。

电话号码
美国免费电话：1-800-565-4008
美国收费电话：(908) 455-9922

我如何了解更多信息？
•

询问疫苗接种提供者。

•

访问 CDC 网站 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html。

•

访问 FDA 网站 https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legalregulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization。

联系您所在当地的或州公共卫生部门。
我的疫苗接种信息将记录在哪里？
疫苗接种提供者可能会将您的疫苗接种信息添加到您所在州/地方辖区的免疫信息系统
(IIS) 或其他指定的系统中。有关 IIS 的更多信息，请访问：
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html。
什么是医疗对策伤害赔偿计划？
医疗对策伤害赔偿计划 (CICP) 是一项联邦计划，可以帮助因某些药物或疫苗（包括本疫
苗）受到严重伤害的某些人支付医疗费用和其他特定费用。通常，索赔必须在接种疫苗之
日 起 一 (1) 年 内 向 CICP 提 出 。 如 需 了 解 有 关 该 计 划 的 更 多 信 息 ， 请 访 问
www.hrsa.gov/cicp 或致电 1-855-266-2427。
什么是紧急使用授权 (EUA)？
美国 FDA 已通过称为 EUA 的紧急通道机制使 Janssen COVID-19 疫苗可供使用。该 EUA
的支持证明是卫生与公众服务部 (HHS) 部长声明，其中指出目前的情况有必要在 COVID19 疫情期间紧急使用药物和生物产品。
Janssen COVID-19 疫苗尚未经过与 FDA 批准或许可的产品相同类型的审查。当满足某些
条件（包括没有足够的、已获批准的、可用的替代产品）时，FDA 就可能会颁发 EUA。
此外，FDA 的决定还基于现有的全部科学证据，这些证据表明该产品可能在 COVID-19
疫情期间有效预防 COVID-19，并且该产品的已知和潜在益处超过了其已知和潜在风险。
所有这些条件必须都满足，才能在 COVID-19 疫情期间使用该产品。

5

在 COVID-19 声明有必要紧急使用这些产品期间，Janssen COVID-19 疫苗 EUA 一直有效，
除非其被终止或撤销（此后不得再使用这些产品）。
生产商：
Janssen Biotech, Inc.
a Janssen Pharmaceutical Company of Johnson & Johnson
Horsham, PA 19044, USA

© 2021 Janssen Pharmaceutical Companies
欲了解更多信息，请致电美国免费电话：1-800-565-4008，美国收费电话：(908) 455-9922 或访问 www.janssencovid19vaccine.com
修订：2021 年 2 月 27 日

cp-209707v3

扫描以登记此情况说明书已提供给接受疫苗者，用于
电子病历/免疫信息系统。
条形码日期：02/2021
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TỜ THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC TIÊM VẮC-XIN VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG KHẨN CẤP (EUA)
VẮC-XIN COVID-19 JANSSEN ĐỂ PHÒNG NGỪA BỆNH CORONAVIRUS 2019
(COVID-19) Ở NHỮNG NGƯỜI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN
Quý vị sẽ được tiêm Vắc-xin COVID-19 Janssen để phòng ngừa Bệnh Coronavirus 2019 (COVID19) do SARS-CoV-2 gây ra. Tờ thông tin này cung cấp các thông tin để giúp quý vị hiểu những
nguy cơ và lợi ích của Vắc-xin COVID-19 Janssen mà quý vị có thể được tiêm vì hiện nay đang
có đại dịch COVID-19.
Vắc-xin COVID-19 Janssen có thể ngăn quý vị khỏi bị nhiễm COVID-19. Chưa có loại vắc-xin
nào được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (U.S. Food and Drug Administration,
FDA) phê duyệt để phòng ngừa COVID-19.
Hãy đọc Tờ thông tin này để biết thông tin về Vắc-xin COVID-19 Janssen. Hãy trao đổi với chuyên
gia tiêm chủng nếu quý vị có thắc mắc. Quý vị được quyền chọn có tiêm Vắc-xin COVID-19
Janssen hay không.
Vắc-xin COVID-19 Janssen được tiêm dưới dạng một liều duy nhất, vào trong cơ.
Vắc-xin COVID-19 Janssen có thể không bảo vệ được tất cả mọi người.
Tờ thông tin này có thể đã được cập nhật. Để xem Tờ thông tin mới nhất, vui lòng truy cập
www.janssencovid19vaccine.com.
QUÝ VỊ CẦN BIẾT NHỮNG GÌ TRƯỚC KHI TIÊM VẮC-XIN NÀY
COVID-19 LÀ GÌ?
COVID-19 do một loại coronavirus có tên là SARS-CoV-2 gây ra. Loại coronavirus này chưa từng
được thấy trước đây. Quý vị có thể nhiễm COVID-19 thông qua việc tiếp xúc với một người khác
có mang virus này. Đây chủ yếu là bệnh đường hô hấp có thể ảnh hưởng đến các cơ quan khác.
Những người nhiễm COVID-19 đã có một loạt các triệu chứng được báo cáo, từ các triệu chứng
nhẹ đến bệnh nặng. Các triệu chứng có thể xuất hiện trong khoảng thời gian từ 2 đến 14 ngày sau
khi phơi nhiễm với virus. Các triệu chứng thường gặp có thể bao gồm: sốt hoặc ớn lạnh; ho; khó
thở; mệt mỏi; đau nhức cơ hoặc toàn thân; đau đầu; mất vị giác hoặc khứu giác mới xuất hiện; đau
họng; nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi; buồn nôn hoặc nôn mửa; tiêu chảy.
VẮC-XIN COVID-19 JANSSEN LÀ GÌ?
Vắc-xin COVID-19 Janssen là vắc-xin chưa được phê duyệt và có thể phòng ngừa COVID-19.
Chưa có vắc-xin nào được FDA phê duyệt để phòng ngừa COVID-19.
FDA đã cho phép sử dụng khẩn cấp Vắc-xin COVID-19 Janssen để phòng ngừa COVID-19 ở
những người từ 18 tuổi trở lên theo Giấy phép sử dụng khẩn cấp (Emergency Use Authorization,
EUA).
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Để biết thêm thông tin về EUA, hãy xem mục “Giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) là gì?” ở
cuối Tờ thông tin này.
QUÝ VỊ CẦN PHẢI CHO CHUYÊN GIA TIÊM CHỦNG BIẾT NHỮNG GÌ TRƯỚC KHI
QUÝ VỊ TIÊM VẮC-XIN COVID-19 JANSSEN?
Hãy cho chuyên gia tiêm chủng biết về tất cả các tình trạng bệnh lý của quý vị, gồm cả nếu quý
vị:
•

có bất kỳ dị ứng nào,

•

bị sốt,

•

bị rối loạn chảy máu hoặc đang dùng thuốc làm loãng máu,

•

bị suy giảm miễn dịch hoặc đang dùng một loại thuốc làm ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của
quý vị,

•

đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai,

•

đang cho con bú,

•

đã được tiêm một loại vắc-xin COVID-19 khác.

NHỮNG AI NÊN TIÊM VẮC-XIN COVID-19 JANSSEN?
FDA đã cho phép sử dụng khẩn cấp Vắc-xin COVID-19 Janssen ở những người từ 18 tuổi trở lên.
NHỮNG AI KHÔNG NÊN TIÊM VẮC-XIN COVID-19 JANSSEN?
Quý vị không nên tiêm Vắc-xin COVID-19 Janssen nếu quý vị:
•

đã có phản ứng dị ứng nặng với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin này.

VẮC-XIN COVID-19 JANSSEN CÓ NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO?
Vắc-xin COVID-19 Janssen có các thành phần sau: adenovirus không có khả năng sao chép, tái tổ
hợp loại 26 biểu hiện protein gai SARS-CoV-2, citric acid monohydrate, trisodium citrate
dihydrate, ethanol, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD), polysorbate-80, sodium chloride.
VẮC-XIN COVID-19 JANSSEN ĐƯỢC CHO DÙNG NHƯ THẾ NÀO?
Vắc-xin COVID-19 Janssen sẽ được cho quý vị dùng dưới dạng tiêm vào trong cơ.
Lịch tiêm chủng Vắc-xin COVID-19 Janssen là một liều duy nhất.
VẮC-XIN COVID-19 JANSSEN ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRƯỚC ĐÂY CHƯA?
Vắc-xin COVID-19 Janssen là vắc-xin chưa được phê duyệt. Trong một thử nghiệm lâm sàng đang
diễn ra, 21,895 người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm Vắc-xin COVID-19 Janssen.
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VẮC-XIN COVID-19 JANSSEN CÓ NHỮNG LỢI ÍCH GÌ?
Trong một thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra, Vắc-xin COVID-19 Janssen đã chứng tỏ phòng
ngừa được COVID-19 sau một liều duy nhất. Hiện chưa biết khoảng thời gian bảo vệ chống lại
COVID-19 là bao lâu.
VẮC-XIN COVID-19 JANSSEN CÓ NHỮNG NGUY CƠ GÌ?
Những tác dụng phụ đã được báo cáo khi tiêm Vắc-xin COVID-19 Janssen bao gồm:
•

Phản ứng tại chỗ tiêm: đau, tấy đỏ và sưng.

•

Tác dụng phụ toàn thân: đau đầu, cảm thấy rất mệt, đau nhức cơ, buồn nôn và sốt.

Có ít khả năng Vắc-xin COVID-19 Janssen có thể gây ra phản ứng dị ứng nặng. Phản ứng dị ứng
nặng thường xảy ra trong vòng vài phút đến một giờ sau khi tiêm một liều Vắc-xin COVID-19
Janssen. Vì lý do này, chuyên gia tiêm chủng có thể yêu cầu quý vị ở lại nơi mà quý vị đã được
tiêm vắc-xin để theo dõi sau khi tiêm chủng. Các dấu hiệu của phản ứng dị ứng nặng có thể bao
gồm:
•

Khó thở,

•

Sưng mặt và họng,

•

Nhịp tim nhanh,

•

Phát ban nặng trên toàn thân,

•

Chóng mặt và yếu.

Đây có thể không phải tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra của Vắc-xin COVID-19 Janssen.
Những tác dụng nghiêm trọng và không mong muốn có thể xảy ra. Vắc-xin COVID-19 Janssen
vẫn đang được nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng.
TÔI CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI GẶP PHẢI TÁC DỤNG PHỤ?
Nếu quý vị gặp phải phản ứng dị ứng nặng, hãy gọi 9-1-1 hoặc đến bệnh viện gần nhất.
Hãy gọi cho chuyên gia tiêm chủng hoặc chuyên gia chăm sóc sức khoẻ của quý vị nếu quý vị có
bất kỳ tác dụng phụ nào khiến quý vị khó chịu hoặc các tác dụng phụ này không khỏi.
Hãy báo cáo các tác dụng phụ của vắc-xin cho Hệ thống báo cáo biến cố bất lợi của vắc-xin
(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) của FDA/CDC. Số điện thoại miễn cước
của VAERS là 1-800-822-7967 hoặc báo cáo trực tuyến qua trang web
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. Vui lòng nhập “Janssen COVID-19 Vaccine EUA” vào
dòng đầu tiên của ô số 18 trên biểu mẫu báo cáo.
Ngoài ra, quý vị có thể báo cáo các tác dụng phụ cho Janssen Biotech, Inc. theo thông tin liên hệ
được cung cấp dưới đây.
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e-mail
JNJvaccineAE@its.jnj.com

Số fax
215-293-9955

Số điện thoại
Số điện thoại miễn cước tại Hoa
Kỳ: 1-800-565-4008
Số điện thoại tính cước tại Hoa
Kỳ: (908) 455-9922

Quý vị cũng có thể được lựa chọn đăng ký v-safe. V-safe là công cụ tự nguyện mới trên điện thoại
thông minh sử dụng nhắn tin văn bản và khảo sát trên trang web để trao đổi với những người đã
được tiêm vắc-xin nhằm nhận diện những tác dụng phụ có khả năng xảy ra sau khi tiêm vắc-xin
COVID-19. V-safe đặt ra những câu hỏi giúp CDC theo dõi độ an toàn của các loại vắc-xin
COVID-19. V-safe cũng cung cấp theo dõi trực tiếp của CDC qua điện thoại nếu người tham gia
báo cáo bị ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ sau khi tiêm vắc-xin COVID-19. Để biết thêm thông
tin về cách đăng ký, truy cập: www.cdc.gov/vsafe.
CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU TÔI QUYẾT ĐỊNH KHÔNG TIÊM VẮC-XIN COVID-19
JANSSEN?
Có tiêm Vắc-xin COVID-19 Janssen hay không là quyền lựa chọn của quý vị. Việc quý vị quyết
định không tiêm vắc-xin này sẽ không làm thay đổi dịch vụ chăm sóc y tế quy chuẩn dành cho quý
vị.
BÊN CẠNH VẮC-XIN COVID-19 JANSSEN, CÓ CÁC LỰA CHỌN KHÁC ĐỂ PHÒNG
NGỪA COVID-19 KHÔNG?
Hiện nay, chưa có vắc-xin nào khác được FDA phê duyệt để phòng ngừa COVID-19. Các loại
vắc-xin khác để phòng ngừa COVID-19 có thể có theo Giấy phép sử dụng khẩn cấp.
TÔI CÓ THỂ TIÊM VẮC-XIN COVID-19 JANSSEN CÙNG VỚI CÁC LOẠI VẮC-XIN
KHÁC KHÔNG?
Chưa có thông tin về việc sử dụng Vắc-xin COVID-19 Janssen cùng với các loại vắc-xin khác.
NẾU TÔI ĐANG MANG THAI HOẶC ĐANG CHO CON BÚ THÌ SAO?
Nếu quý vị đang mang thai hoặc đang cho con bú, hãy trao đổi về các lựa chọn của quý vị với
chuyên gia chăm sóc sức khoẻ của quý vị.
VẮC-XIN COVID-19 JANSSEN CÓ LÂY COVID-19 CHO TÔI KHÔNG?
Không. Vắc-xin COVID-19 Janssen không chứa SARS-CoV-2 và không thể lây COVID-19 cho
quý vị.
GIỮ THẺ TIÊM CHỦNG
Khi quý vị tiêm Vắc-xin COVID-19 Janssen, quý vị sẽ nhận được một thẻ tiêm chủng để ghi lại
tên của vắc-xin và ngày khi quý vị được tiêm vắc-xin.
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THÔNG TIN BỔ SUNG
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn truy cập Tờ thông tin mới nhất về Vắc-xin COVID-19 Janssen,
hãy quét mã QR bằng thiết bị của quý vị, truy cập trang web hoặc gọi đến các số điện thoại được
cung cấp dưới đây.
Mã QR

Trang web có Tờ thông tin
www.janssencovid19vaccine.com.

Số điện thoại
Số điện thoại miễn cước tại Hoa
Kỳ: 1-800-565-4008
Số điện thoại tính cước tại Hoa
Kỳ: (908) 455-9922

TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM BẰNG CÁCH NÀO?
•

Hãy hỏi chuyên gia tiêm chủng.

•

Truy cập trang web của CDC theo địa chỉ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html.

•

Truy cập trang web của FDA theo địa chỉ https://www.fda.gov/emergency-preparedness-andresponse/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.

Liên hệ với sở y tế công cộng tại địa phương hoặc tiểu bang của quý vị.
THÔNG TIN TIÊM CHỦNG CỦA TÔI SẼ ĐƯỢC GHI LẠI Ở ĐÂU?
Chuyên gia tiêm chủng có thể nhập thông tin tiêm chủng của quý vị vào Hệ thống thông tin tiêm
chủng (Immunization Information System, IIS) của khu vực tài phán tiểu bang/địa phương của
quý vị hoặc vào hệ thống được chỉ định khác. Để biết thêm thông tin về các IIS, truy cập:
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.
CHƯƠNG TRÌNH BỒI THƯỜNG THƯƠNG TỔN DO CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ LÀ
GÌ?
Chương trình bồi thường thương tổn do các biện pháp ứng phó (Countermeasures Injury
Compensation Program, CICP) là một chương trình của liên bang có thể giúp chi trả các chi phí
chăm sóc y tế và các chi phí cụ thể khác cho những người nhất định đã bị tổn thương nghiêm trọng
do các loại thuốc hoặc vắc-xin nhất định, bao gồm cả vắc-xin này. Thông thường, một yêu cầu bồi
thường phải được gửi tới CICP trong vòng một (1) năm kể từ ngày tiêm vắc-xin này. Để tìm hiểu
thêm về chương trình này, hãy truy cập www.hrsa.gov/cicp hoặc gọi số 1-855-266-2427.
GIẤY PHÉP SỬ DỤNG KHẨN CẤP (EUA) LÀ GÌ?
FDA Hoa Kỳ đã chấp thuận cho sử dụng Vắc-xin COVID-19 Janssen theo cơ chế tiếp cận khẩn
cấp gọi là EUA. EUA được ủng hộ theo tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Y Tế và Dịch vụ Nhân sinh
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(Health and Human Services, HHS) rằng tình hình hiện tại cho thấy cần sử dụng khẩn cấp các loại
thuốc và sinh phẩm trong đại dịch COVID-19.
Vắc-xin COVID-19 Janssen chưa trải qua quy trình xét duyệt giống với quy trình dành cho một
sản phẩm đã được FDA phê duyệt hoặc thông qua. FDA có thể ban hành EUA khi một số tiêu
chuẩn nhất định được đáp ứng, trong đó bao gồm tiêu chuẩn không có giải pháp thay thế phù hợp,
đã được phê duyệt và có sẵn. Ngoài ra, quyết định của FDA dựa trên toàn bộ bằng chứng khoa học
có sẵn cho thấy rằng sản phẩm có thể hiệu quả trong việc phòng ngừa COVID-19 trong đại dịch
COVID-19 và rằng các lợi ích đã biết và tiềm năng của sản phẩm cao hơn so với các nguy cơ đã
biết và tiềm ẩn của sản phẩm. Phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn này thì sản phẩm mới được phép
sử dụng trong đại dịch COVID-19.
EUA cho Vắc-xin COVID-19 Janssen có hiệu lực trong thời gian tuyên bố về COVID-19 cho thấy
cần sử dụng khẩn cấp các sản phẩm này, trừ khi bị chấm dứt hoặc thu hồi (sau đó, các sản phẩm
có thể không còn được sử dụng nữa).
Sản xuất bởi:
Janssen Biotech, Inc.
một Công ty Dược phẩm Janssen thuộc Johnson & Johnson
Horsham, PA 19044, Hoa Kỳ

© 2021 Janssen Pharmaceutical Companies
Để biết thêm thông tin, hãy gọi tới số điện thoại miễn cước tại Hoa Kỳ: 1-800-565-4008, số điện thoại tính cước tại Hoa kỳ: (908) 455-9922 hoặc
truy cập www.janssencovid19vaccine.com
Sửa đổi: Ngày 27 tháng 02 năm 2021
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