
VACCINE TYPE

EFFECTIVENESS*

References
Any Symptoms Severe Symptoms Hospitalization 

or Death

Pfizer-
BioNTech

mRNA 2 16+ 95% 90% 100% FDA letter of EUA 
for Pfizer 

Moderna mRNA 2 18+ 94.1% 100% 100% FDA letter of EUA 
for Moderna 

Johnson & 
Johnson

Viral vector 
adenovirus 
(cold virus)

1 18+ 66% (US 72%) 85% 100% FDA letter of EUA 
for Johnson & 
Johnson

Pfizer-BioNTech Moderna Johnson & Johnson
Pfizer COVID-19 vaccine 
trial  had 44,000 participants

All COVID-19 cases: 162 
total in placebo group vs. 8 
in vaccine group

Severe COVID-19 cases: 9 in 
placebo group after 1st or 
2nd dose vs. 1 in vaccine 
group

No fetal cells were used in 
development, production, or 
vaccine itself

Moderna COVID-19 
vaccine trial had 30,000 
participants

All COVID-19 cases: 185 
total in placebo group vs. 
11 in vaccine group

Severe COVID-19 cases: 
30 total in placebo group 
vs. 0 in vaccine group

No fetal cells were used in 
development, production, 
or vaccine itself

All COVID-19 cases: 193 in 
placebo group vs. 66 in 
vaccine group

Severe COVID-19 cases: 34 
in placebo group vs. 5 in 
vaccine group

Lab grown cell lines derived 
from a single fetus aborted in 
1985 aided in generating the 
vaccine, but are not present 
in the final vaccine product

The difference between the efficacy of Pfizer and Moderna vaccines in older adults may be due to the cut-off age for the trial. For example, it 
is possible that the Pfizer vaccine would have a lower protection effect had they reported data for those over age 65. The Johnson & Johnson 
vaccine was tested in different countries, U.S., Brazil, and South Africa, some of which had greater prevalence of mutated strains of the 
Coronavirus, for which the vaccine was less effective. The results are for pooled samples from all three countries. 

* Effectiveness is measured as the proportion of the total number of persons developing symptoms who received the placebo; e.g., out of 10
persons developing symptoms, 9 received placebo and 1 received vaccine = 90% effectiveness 

More information available on the OCHCA website: https://occovid19.ochealthinfo.com/iv-vaccine-safety-and-effectiveness 

VẮC-XIN LOẠI LIỀU
HIỆU QUẢ*

NGUỒN 
THAM KHẢOBảo Vệ Mọi 

Triệu Chứng

Bảo Vệ Các 
Triệu Chứng 

Nặng

Bảo Vệ Phòng 
Tránh Nhập Viện 

hoặc Tử Vong
Độ tuổi

Pfizer- 
BioNTech mRNA 2 95% 89% 100% 16 đến 55 tuổi: Hiệu quả 96%

Trên 55 tuổi: Hiệu quả 94%
FDA letter of 
EUA for Pfizer

Moderna mRNA 2 94,1% 100% 100% 18 đến 65 tuổi: Hiệu quả 96%
Trên 65 tuổi: Hiệu quả 86%*

FDA letter 
of EUA for 
Moderna

Johnson & 
Johnson

Vi-rút 
adenovirus 

vector  
(vi-rút gây 
cảm lạnh)

1
66% 

(Hoa Kỳ 
72%)

85% 100% 18 đến 64 tuổi: Hiệu quả 66,1% 
Trên 65 tuổi: Hiệu quả 66,2%

FDA letter 
of EUA for 
Johnson & 
Johnson

* Hiệu quả được đo bằng tỷ lệ ca nhiễm của nhóm giả dược trừ đi tỷ lệ ca nhiễm của nhóm vắc xin chia cho tỷ lệ ca nhiễm của nhóm giả dược.
Sự khác biệt giữa hiệu quả của vắc xin Pfizer và Moderna ở người lớn tuổi có thể là do giới hạn độ tuổi thử nghiệm. Ví dụ, có khả năng vắc-xin Pfizer sẽ có hiệu 
quả bảo vệ thấp hơn nếu dữ liệu được báo cáo đối với những người trên 65 tuổi. Vắc-xin Johnson & Johnson đã được thử nghiệm ở các quốc gia khác nhau, Hoa 
Kỳ, Brazil và Nam Phi, một số quốc gia có tỷ lệ nhiễm các chủng vi-rut corona đột biến cao hơn, và vắc-xin này kém hiệu quả hơn. Kết quả dành cho các mẫu gộp 
từ cả ba quốc gia.
Thông tin thêm có sẵn trên trang web của Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe OC (OC Health Care Agency):  
https://occovid19.ochealthinfo.com/iv-vaccine-safety-and-effectiveness
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