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Trong hơn 18.000 người được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ở Đồng Nai có 4 người bị sốc phản vệ thuốc. 

Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình đang lưu hành biến chủng Ấn Độ 

Thêm 31 ca dương t nh nCo  ở Đ  N ng, 21 người l  nh n viên th m mỹ viện 

Bạn trai nữ nhân viên th m mỹ quốc tế AMIDA dương t nh nCo  v  trị sùi mào gà tại nhà 

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai chiều nay cho hay, từ ng y 22/4 tới hết ng y 6/5, tỉnh n y đã tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 cho 18.333 người trong to n tỉnh. 

 

Khu cách ly tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai 

Trong số một số người được tiêm sùi mào gà, gần 2.500 người có phản ứng bình thường sau tiêm như 
đau đầu, sốt, đau chỗ tiêm, chóng mặt, mệt mỏi. 

Có 4 hiện tượng bị sốc phản vệ độ 2 cũng như độ 3 sau tiêm vắc xin. 

Đ y l  nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin đợt một miễn ph  theo quy định của Ch nh phủ. 

Trong đợt n y, tỉnh Đồng Nai được cấp 17.400 liều vắc xin AstraZeneca. 

T nh đến Hiện tại, Đồng Nai có 2 ca bệnh. Đấy l  người bị bệnh 2943, công d n  iệt Nam trở về từ Nhật 
Bản, được cách ly ngay sau lúc nhập cảnh ở cơ sở 2 của Đại học An ninh nh n d n (huyện Long 
Thành). 

https://www.nhathuocanhkim.com/
https://suimaoga.webflow.io/posts/chua-sui-mao-ga-bang-dan-gian-tai-nha-don-gian
https://www.nhathuocanhkim.com/s/benh-sui-mao-ga


người bị bệnh 2999 l  nữ, ngụ TP Long Khánh, l m việc tại quận Hải Ch u (TP Đ  N ng), có liên quan 
dịch tễ với bệnh nh n 2982. Hiện cả hai người bị bệnh được cách ly, chữa trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh 
Đồng Nai. 
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