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Vaccin Moderna - Fiche d’information 
 

Qu’est-ce-que c’est ? 
Le vaccin Moderna est un vaccin à ARN messager, sans adjuvant, comme le vaccin Pfizer. Ce vaccin est 
autorisé en France et dans l’Union Européenne depuis le 6 janvier 2021. 
 
Qui peut se faire vacciner ? 
Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent se faire vacciner. La seule contre-indication est 
un antécédent d’allergie à l’un des excipients du vaccin1. 
Les femmes enceintes ou qui allaitent peuvent se faire vacciner2. Elles sont invitées à prendre conseil 
auprès de leur médecin traitant si elles le souhaitent. 
 
A quel moment ? 
Pour les personnes n’ayant reçu aucun vaccin préalable et n’ayant jamais été infectées par le SARS-
CoV-2, il est possible de se faire vacciner immédiatement, par deux doses entre 21 et 49 jours 
d’intervalle. 
Pour les personnes ayant déjà été infectées, il est recommandé de se faire vacciner au moins 3 mois 
après l'infection, et plutôt vers le 6ème mois après l'infection. 
 
Quels sont les effets indésirables potentiels ? 
Les effets indésirables très fréquents (plus d’1 personne sur 10) sont : douleur/rougeur/gonflement au 
point d’injection, gonflement des ganglions sous le bras, fatigue, maux de tête, courbatures, frissons, 
nausées et vomissements, fièvre.  
Un effet indésirable fréquent (plus d’1 personne sur 100) est une éruption cutanée. 
Rarement (plus d’1 personne sur 10 000 et moins d’1 personne sur 1 000) ont été rapportés : des cas 
de paralysies faciales, d’œdème du visage et de réaction allergique. 
 
Quelle est l’efficacité du vaccin ? 
L’essai clinique de phase III publié par Moderna indique une efficacité de 94,5 % contre les formes 
symptomatiques de Covid-19, 14 jours après la 2ème injection. L’efficacité contre les formes sévères 
serait proche de 100% 14 jours après la 2ème injection. 
Les courbes d’incidence suggèrent que l’efficacité vaccinale débute vers le 14ème jour suivant la 
première injection. Avant cette date, il n’y a aucune protection contre la Covid-19, et il est donc 
fondamental de continuer à appliquer strictement les gestes barrières. 
Les études réalisées ne permettent actuellement pas de conclure sur l’efficacité du vaccin sur le 
portage asymptomatique et la transmission de la Covid-19. Il est donc fortement recommandé de 
continuer à appliquer les gestes barrières après avoir reçu une vaccination complète. 
Il est également rappelé que l’efficacité de ce vaccin, comme des autres vaccins Covid 19 à long terme 
n’est pas connue. 
  

                                                           
1 Liste des excipients disponible ici : https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/spikevax-
previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_fr.pdf 
2 Centre de Référence des Agents Tératogènes : https://lecrat.fr/spip.php?page=article&id_article=1123 
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Moderna Vaccine - Information Sheet 

 
What kind of vaccine is it? 
The Moderna vaccine is a messenger RNA vaccine, without adjuvant, like the Pfizer vaccine. This 
vaccine has been authorized in France and in the European Union since January 6, 2021. 
 
Who can get vaccinated? 
Anyone over the age of 18 can be vaccinated. The only contraindication is a history of allergy to one of 
the vaccine excipients3. 
Pregnant or breastfeeding women can be vaccinated4. They should take advice from their doctor 
before considering vaccination if they have any question. 
 
When can I get vaccinated? 
For people who have not received a previous vaccine and who have never been infected with SARS-
CoV-2, it is possible to be vaccinated immediately, with two doses 21 to 49 days apart. 
For people who have already been infected, it is recommended to be vaccinated at least 3 months 
after infection, and rather around the 6th month after infection. 
 
What are the potential side effects? 
Very common side effects (more than 1 in 10 people) are: pain / redness / swelling at the injection site, 
swelling of the glands under the arm, fatigue, headache, body aches, chills, nausea and vomiting, fever. 
A common side effect (more than 1 in 100 people) is a rash. 
Rarely (more than 1 in 10,000 people and less than 1 in 1,000 people) have been reported: cases of 
facial paralysis, facial edema and allergic reaction. 
 
How effective is the vaccine? 
The phase III clinical trial published by Moderna indicates 94.5% efficacy against symptomatic forms of 
Covid-19, 14 days after the 2nd injection. Efficacy against severe forms would be close to 100% 14 days 
after the 2nd injection. 
The incidence curves suggest that vaccine efficacy begins around the 14th day after the first injection. 
Before that date, there is no protection against Covid-19, and it is therefore fundamental to continue 
to strictly apply barrier gestures. 
The studies carried out do not currently allow to conclude on the effectiveness of the vaccine on the 
asymptomatic carriage and transmission of Covid-19. It is therefore strongly recommended to 
continue to apply the barrier gestures after having received a complete vaccination. 
It is also recalled that the effectiveness of this vaccine, like other Covid 19 vaccines in the long term, is 
not known. 
 
 
  

                                                           
3 Exipitents list : https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-
vaccine-moderna-epar-product-information_en.pdf  
4 Information Center on Teratogenic Agents : https://lecrat.fr/spip.php?page=article&id_article=1123  
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Vắc xin Moderna – Phiếu thông tin 
 
Vắc xin Moderna là gì ? 
Vắc xin Moderna là vắc xin sử dụng RNA thông tin, không có chất bổ trợ, giống như vắc xin Pfizer. Vắc 
xin này đã được cho phép tại Pháp và Liên minh Châu Âu kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2021. 
 
Ai có thể được tiêm phòng ? 
Bất kỳ ai trên 18 tuổi đều có thể được tiêm phòng. Chống chỉ định duy nhất là có tiền sử dị ứng với 
một trong các tá dược của vắc xin5. 
Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú đều có thể tiêm phòng6. Những người này có thể xin tư vấn từ 
bác sĩ chăm sóc sức khỏe của mình nếu mong muốn. 
 
Vào thời điểm nào? 
 
Đối với những người chưa tiêm vắc xin nào trước đó và chưa từng bị nhiễm SARS-CoV-2, có thể tiêm 
vắc xin này ngay lập tức, với hai liều cách nhau từ 21 đến 49 ngày. 
Đối với những người đã bị nhiễm bệnh, khuyến cáo nên tiêm chủng ít nhất 3 tháng sau khi nhiễm bệnh, 
và tốt nhất là vào khoảng tháng thứ 6 sau khi nhiễm bệnh. 
 
Các tác dụng phụ tiềm ẩn là gì? 
Các tác dụng phụ rất phổ biến (hơn 1/10 người) là: đau/đỏ/sưng tại chỗ tiêm, sưng các hạch dưới cánh 
tay, mệt mỏi, nhức đầu, đau mình, ớn lạnh, buồn nôn và nôn, sốt. 
Một tác dụng phụ phổ biến (hơn 1 trong 100 người) là phát ban ngoài da. 
Hiếm gặp (hơn 1/10.000 người và dưới 1/1.000 người) đã được báo cáo : các trường hợp liệt mặt, phù 
mặt và phản ứng dị ứng. 
 
Hiệu quả của vắc xin như thế nào? 
 
Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III do Moderna công bố cho thấy vắc xin đạt hiệu quả 94,5% đối với các 
dạng có triệu chứng của Covid-19, 14 ngày sau khi tiêm lần thứ hai. Hiệu quả đối với các dạng nặng sẽ 
đạt gần 100%, 14 ngày sau khi tiêm lần thứ hai. 
 
Các biểu đồ tỷ lệ ca nhiễm mới cho thấy hiệu quả của vắc xin bắt đầu vào khoảng ngày thứ 14 sau lần 
tiêm đầu tiên. Trước ngày đó, không có biện pháp bảo vệ nào chống lại Covid-19, và do vậy điều thiết 
yếu là cần tiếp tục áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa. 
 
Các nghiên cứu được thực hiện hiện chưa cho phép kết luận về hiệu quả của vắc-xin đối với việc mang 
mầm bệnh không có triệu chứng và lây truyền Covid-19. Do đó, quí vị được khuyến cáo cần tiếp tục 
áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau khi đã được tiêm phòng đầy đủ. 
Cũng xin nhắc lại rằng hiệu quả của vắc-xin này, giống như các vắc-xin Covid 19 khác về lâu dài, vẫn 
chưa được biết đến.  

                                                           
5 Danh sách các tá dược có tại đây : https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/spikevax-
previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_en.pdf 
6 Trung tâm Tham chiếu về các Tác nhân gây dị tật thai nhi : 
https://lecrat.fr/spip.php?page=article&id_article=1123 


