
CUREVAC – NIỀM HY VỌNG CHO THẾ GIỚI 

 

 

Trong tháng qua khi dịch Corona do biến thế mới của chủng virus SARS-CoV-2 bùng phát 
lần 2 trên thế giới, với hình ảnh tang thương ở Ấn độ, khiến tất cả các quốc gia ở tình trạng 
báo động. 
Câu hỏi đầu tiên có lẽ là, làm thế nào để cả thế giới (7, 837 tỷ người ) đủ thuốc chủng ngừa ? 
Từ câu hỏi này, có thể bảo  Vaccine của Curevac ( Tübingen ) là niềm hy vọng cho thế giới . 
Sau thời gian dài nghiên cứu, hảng Curevac ( ở thành phố Tübingen – Germany ) dự tính sẽ 
tung sản phẩm ra thị trường vào cuối tháng 5- 2021. Sản phẩm vaccine của Curevac có các 
ưu điểm sau: 

– Vaccine ngăn ngừa Corona Virus của Curevac thuộc nhóm mRNA-Vaccine, có hiệu quả gần 
95%. 
– Chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ mát của tủ lạnh ( 5 độ C ). 

_ Tất cả các loại mRNA Vaccine ngừa Corona Virus đều cần chích 2 lần.Lần 2 quan trọng vì 
nó giúp tạo kháng thể bền vững, và kháng thể này mạnh gấp 10 đến 20 lần so với kháng thể 
được tạo ra khi chích lần 1. Khoảng cách chờ là cho cơ thể có thời gian tạo kháng thể, tuy 
nhiên khoảng cách thời gian chích lần hai ở Curevac ngắn hơn so với các loại mRNA vaccine 
khác. BioNtech , Moderna cần khoảng cách 6 tuần.. Curevac chỉ cần 28 ngày. 

– Cần liều lượng ít, nên trong thời gian ngắn có thể sản xuất đủ cung cấp Vaccine cho hàng 
triệu người. 
– Do Curevac chỉ cần 12 Mikrogramm/ liều vaccine, trong khi Biontech cần 30 Mikrogramm 
và Moderna đến 100 Mikrogramm cho mỗi liều thuốc. Từ đó giá thành Curevac cũng sẽ rẽ 
hơn. 

Curevac dự tính sẽ sản xuất trong năm nay 300 triệu liều thuốc và một Tỷ liều thuốc vào 
năm 2022, để cung cấp đủ cho toàn thế giới. 
Với giá thành rẽ , không phức tạp khi bảo quản, tác dụng cao, sản phẩm Vaccine Made in 
Germany của Curevac đem hy vọng giúp thế giới, đặc biệt các nước nghèo, thoát nạn 



dịch  đáng sợ bởi Corona Virus. 
Hy vọng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, mối bang giao về 
thương mại, du lịch giữa các nước trên thế giới cũng sẽ lập  lại và phát triển đi lên. 

 

Dương Hoàng Mai. 
Munich – 07.05.2021 

https://www.gesundheitsindustrie-bw.de/fachbeitrag/pm/curevac-als-hoffnungstraeger-
im-kampf-gegen-corona 
https://www.morgenpost.de/politik/article231881751/curevac-news-impfstoff-
zulassung-wirksamkeit.html 
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