
Sau khi tiêm vắc xin COVID-19 bao lâu thì có thể hiến máu? 
 

 

 Người hiến máu cần đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe và tuân thủ các quy định khai báo y 

tế để đảm bảo thật sự khỏe mạnh, an toàn, không có các nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 

khi tham gia hiến máu - BSCKII. Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – 

Truyền máu TW cho biết. 

Theo hướng dẫn ngày 19/1/2021 của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), không cần trì 
hoãn hiến máu đối với các những người được tiêm vắc xin COVID-19 nếu họ cảm thấy hoàn toàn khỏe 
mạnh, không có các phản ứng sau khi tiêm hoặc không có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. 

  

Một số trường hợp sẽ được trì hoãn hiến máu trong thời gian ngắn sau khi tiêm vắc xin COVID-19, phụ 
thuộc vào hãng sản xuất và loại vắc xin. Khi đó, những người đến đăng ký hiến máu cần cung cấp tên 
nhà sản xuất vắc xin. 

  



 

  

Cụ thể, những người được tiêm vắc xin COVID-19 không sao chép, bất hoạt hoặc dựa trên RNA của các 
hãng AstraZeneca, Janssen/J&J, Moderna, Novavax hoặc Pfizer thì có thể hiến máu sau khi tiêm vắc xin. 
Những người được nhận vắc xin sống giảm độc lực hoặc không biết chính xác loại vắc xin sẽ phải chờ 2 
tuần hoặc lâu hơn mới có thể hiến máu, tùy vào quyết định của từng ngân hàng máu. 

Tuy nhiên, FDA vẫn đưa ra khuyến cáo là cần trì hoãn hiến máu 14 ngày đối với những nhóm người có 
nguy cơ với các triệu chứng mắc COVID-19 hoặc mắc COVID-19 kể từ thời điểm không còn triệu chứng 
hoặc không còn nhiễm vi rút SARS-CoV-2. 

  



Tương tự, nhóm chuyên gia của Canada cũng khẳng định không cần trì hoãn hiến máu sau khi tiêm vắc 
xin COVID-19. 

Hội Chữ thập đỏ Úc lại đưa ra khuyến cáo sau khi tiêm 7 ngày (không phân biệt loại vắc xin COVID-19) 
thì mới có thể hiến máu, hiến huyết tương hay tiểu cầu. Hội Chữ thập đỏ Úc cũng đề nghị người hiến 
máu cân nhắc việc hiến máu trước ngày tiêm vắc xin. 

  

Việc trì hoãn chỉ nhằm để đảm bảo sức khỏe người hiến máu được tốt nhất khi hiến máu, không còn sốt 
nhẹ (phản ứng thông thường sau khi tiêm vắc xin) và tránh cho người hiến máu gặp phải một số phản 
ứng không mong muốn trong hoặc ngay sau khi hiến máu như choáng, ngất nếu họ không khỏe. 

  

Tại Singapore, cơ quan Khoa học sức khỏe nước này đề nghị thời gian trì hoãn là từ 3 ngày đến 4 tuần 
tùy thuộc vào loại vắc xin. Thậm chí thời gian này được tính từ khi hết các triệu chứng hoặc phản ứng 
không mong muốn sau khi tiêm. Nên thời gian để hiến máu sau khi tiêm vắc xin COVID-19 có thể lâu hơn 
4 tuần. 

  

Tại Việt Nam, theo BSCKII. Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, 
Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia cho biết: “Theo quy định tại Thông tư 26/2013/TT-BYT Hướng dẫn 
hoạt động truyền máu của Bộ Y tế, sau khi tiêm vắc xin 7 ngày thì có thể tham gia hiến máu (trừ vắc xin 
phòng bệnh dại, rubella, sởi, thương hàn, tả, quai bị, thủy đậu, BCG cần phải trì hoãn hiến máu từ 4 tuần 
đến 12 tháng). Tuy nhiên, người hiến máu cần đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe và tuân thủ các quy 
định khai báo y tế để đảm bảo thật sự khỏe mạnh, an toàn, không có các nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-
2 khi tham gia hiến máu”. 

  

1. suimaoga 

1. thuốc chữa sùi mào gà 

1. thuốc trị sùi mào gà của thái lan 

1. thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu 

1. podophyllin 25 

1. cách chữa sùi mào gà 

1. podophyllin 25 thái lan 

1. tôi đã chữa khỏi sùi mào gà 
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1. đã có ai khỏi sùi mào gà chưa 

1. cách chữa bệnh sùi mào gà 

1. chữa sùi mào gà ở hậu môn 

1. thuốc chữa sùi mào gà của nhật 

1. mua thuốc podophylin 25 ở hà nội 

1. mua thuốc podophyllin 25 tại tphcm 

1. sùi mào gà ở rãnh quy đầu 

1. podophyllin 25 ở phú yên 

1. thuốc chữa sùi mào gà ở nữ 

1. chữa sùi mào gà ở bệnh viện bạch mai 

1. thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu 

1. thuốc chữa sùi mào gà của thái lan 

1. thuốc chữa sùi mào gà của thái lan 

1. mẹo chữa sùi mào gà 

1. chữa sùi mào gà bằng khoai tây 

1. thuốc chữa sùi mào gà ở miệng 

1. chữa sùi mào gà ở phụ nữ mang thai 

1. nhà thuốc bình tâm 

1. thuốc trị mụn cóc 

1. imiquimod 

1. vợ bị sùi mào gà thì chồng có bị không 
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1. chữa sùi mào gà ở dương vật 

1. đốt sùi mào gà bằng laser co2 

1. chữa sùi mào gà bao lâu thì khỏi 

1. chữa sùi mào gà bằng lá trầu không 

1. thuốc acid trichloracetic 80 

1. chi phí đốt sùi mào gà 

1. sùi mào gà hậu môn 

1. sùi mào gà ở bộ phận sinh dục nữ 

1. chữa sùi mào gà bằng thuốc kháng virus 

1. sùi mào gà nên đốt hay bôi thuốc 

1. sùi mào gà cổ tử cung 

1. sùi mào gà ở vùng kín nữ 

1. chữa sùi mào gà ở âm vật 

1. hình ảnh sùi mào gà ở cổ tử cung 

1. hình ảnh sùi mào gà ở dương vật 

1. chữa sùi mào gà ở dương vật 

1. sùi mào gà kiêng gì 

1. chữa sùi mào gà bằng lá tía tô 

1. chữa sùi mào gà bằng tỏi 

1. kinh nghiệm chữa sùi mào gà 

1. thuốc kháng sinh trị sùi mào gà 
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1. mua thuốc podophyllin 25 ở đâu 

1. thuốc bôi sau sinh đốt sùi mào gà 

1. sùi mào gà giai đoạn đầu 

1. acid trichloracetic 80 

1. thuốc dermovate 

1. mụn cóc ở chân 

1. bệnh sùi mào gà có dễ chữa không 

1. hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu 

1. hình ảnh sùi mào gà ở nam giới 

1. bệnh sùi mào gà nhẹ 

1. hình ảnh sùi mào gà hậu môn 

1. hình ảnh sùi mào gà ở cuống lưỡi 

1. thời gian ủ bệnh sùi mào gà 

Một số lưu ý đối với người hiến máu để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo 
hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện và Viện Huyết học – Truyền 
máu TW: 

Người hiến máu cần đáp ứng các quy định về tuổi (18 – 60 tuổi), cân nặng (42 kg trở lên với nữ, 45 kg 
trở lên với nam), khoảng cách từ lần hiến máu toàn phần gần nhất là 12 tuần, khoảng cách từ lần hiến 
tiểu cầu gần nhất là 2 tuần. 

Chỉ đến điểm hiến máu khi cảm thấy thực sự khỏe mạnh và không có các hành vi nguy cơ lây nhiễm các 
vi rút qua đường truyền máu, không có các yếu tố nguy cơ liên quan đến COVID-19. 

Đeo khẩu trang khi đi hiến máu, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay nhanh có cồn sát khuẩn 
trước khi đăng ký hiến máu, thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ y tế và tình nguyện viên tại điểm hiến 
máu. 

Trả lời trung thực khai báo y tế và các câu hỏi của nhân viên y tế về tình trạng sức khỏe và đánh giá 
nguy cơ lây nhiễm COVID-19 

Thông báo kịp thời cho đơn vị tiếp nhận máu về các triệu chứng lâm sàng như ho, sốt, khó thở… mới 
xuất hiện trong vòng 14 ngày sau khi hiến máu hoặc nhớ ra sau khi đã hiến máu. 
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Chỉ hiến máu sau tối thiểu 28 ngày tính từ thời điểm được khẳng định không còn nhiễm virus SARS-CoV-
2. 
Chỉ hiến máu sau tối thiểu 28 ngày tính từ thời điểm có tiếp xúc lần cuối với người bệnh hoặc người mắc 
COVID-19, cũng như không có triệu chứng lâm sàng: sốt, ho, khó thở, tiêu chảy. 

Chỉ hiến máu sau tối thiểu 28 ngày tính từ ngày cuối cùng rời khỏi vùng dịch/ khu vực cách ly. 

 

 


