CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ VẮC XIN NHI KHOA
TRẺ EM TỪ 6 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI

Hướng Dẫn Của Ủy Ban Y Tế Công Cộng Boston
Cập nhật: 29/06/2022

TẠI SAO TÔI NÊN TIÊM PHÒNG CHO CON TÔI KHI CHÚNG ĐƯỢC
SÁU THÁNG TUỔI TRỞ LÊN?
BPHC khuyến cáo tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên chủng ngừa COVID19. Thuốc chủng ngừa bảo vệ con bạn cho khỏi bị bệnh nặng do COVID-19.
Đưa trẻ em hội đủ điều kiện đi tiêm chủng có thể giúp ngăn ngừa chúng thực sự bị
ốm ngay cả khi chúng bị nhiễm bệnh và giúp ngăn ngừa các biến chứng nghiêm
trọng ngắn và dài hạn của COVID-19
Trẻ em có thể lây lan vi-rút cho người khác ngay cả khi chúng không cảm thấy bị
bệnh, bao gồm cả trẻ sơ sinh còn quá nhỏ để được tiêm chủng và gia đình và bạn
bè khác có nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19 cao hơn.
Tiêm phòng cho con bạn có thể giúp giữ trẻ trong quá trình chăm sóc trẻ và giúp
chúng an toàn hơn khi tham gia các hoạt động mà chúng yêu thích!

THUỐC CHỦNG NGỪA COVID-19 CÓ AN TOÀN CHO CON TÔI KHÔNG?
Có. Thuốc chủng ngừa COVID-19 an toàn và hiệu quả cho trẻ em từ 6 tháng
tuổi trở lên.
Hàng triệu trẻ em từ 5 tuổi trở lên đã được chủng ngừa một cách an toàn.
Nguy cơ và các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra của COVID-19 cao hơn
nguy cơ tiềm ẩn của các phản ứng có hại, hiếm gặp đối với vắc xin.

TRẺ EM CÓ ĐƯỢC TIÊM MỘT LIỀU VẮC XIN COVID-19 NHỎ
HƠN SO VỚI THANH THIẾU NIÊN VÀ NGƯỜI LỚN KHÔNG?
Có. Liều lượng vắc xin COVID-19 dựa trên tuổi vào ngày tiêm chủng, không dựa
trên kích thước hoặc cân nặng của trẻ. Điều này cũng đúng đối với các loại vắc-xin
được khuyến cáo thông thường khác, như vắc-xin viêm gan A và viêm gan B.

TRẺ EM CÓ THỂ NHẬN CÁC LOẠI VẮC XIN KHÁC MỘT CÁCH AN
TOÀN CÙNG NGÀY VỚI VẮC XIN COVID-19 KHÔNG?
Có. Tiêm chủng định kỳ là một dịch vụ chăm sóc dự phòng quan trọng
không nên trì hoãn.
Nếu nhiều loại vắc xin được tiêm trong một lần khám, mỗi mũi sẽ được
tiêm ở một vị trí khác nhau, theo khuyến nghị theo độ tuổi.
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TÔI VẪN NÊN ĐƯA CON MÌNH ĐI TIÊM PHÒNG NẾU CHÚNG ĐÃ
TIÊM COVID-19?
Có. Bằng chứng cho thấy rằng mọi người được bảo vệ nhiều hơn bằng cách

tiêm phòng sau khi họ bị nhiễm vi rút gây ra COVID-19. Khả năng miễn dịch
này rất quan trọng để giữ cho con bạn được bảo vệ khỏi bị ốm nặng với
COVID-19 trong tương lai.
Đối với trẻ em đã bị nhiễm COVID-19, liều tiếp theo của trẻ có thể được trì
hoãn 3 tháng kể từ khi các triệu chứng bắt đầu hoặc, nếu trẻ không có triệu
chứng, 3 tháng kể từ khi trẻ nhận được kết quả xét nghiệm dương tính.

LỊCH TIÊM CHỦNG
Trẻ em dưới 5 tuổi nên chủng ngừa cùng một liều vắc-xin thứ hai
(và thứ ba) trong loạt chính của chúng như đã tiêm cho liều đầu
tiên. Họ sẽ được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ sau hai tuần
kể từ liều Pfizer thứ ba hoặc liều Moderna thứ hai.
PFIZER
• Tuổi: 6 tháng tuổi tới 4 tuổi
• Liều lượng: Ba
• Lịch trình: Liều thứ hai thực hiện ít nhất 21 ngày (3 tuần) ngày
sau liều đầu tiên, và liều thứ ba thực hiện ít nhất 56 ngày (8 tuần)
ngày sau liều thứ hai.
MODERNA
• Tuổi: 6 tháng tuổi tới 5 tuổi
• Liều lượng: Two
• Lịch trình: Liều thứ hai được tiêm ít nhất 28 ngày (4 tuần) sau
liều thứ nhất.

Nếu bạn vẫn còn câu hỏi về lợi ích và rủi ro khi tiêm chủng cho con mình,
BPHC khuyến khích bạn thảo luận với bác sĩ nhi khoa của con bạn hoặc nhà
cung cấp dịch vụ y tế đáng tin cậy khác
Các tham khảo:
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page#child
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/planning/children/6-things-to-know.html

