
• Trẻ em nên tiêm 2 mũi vắc-xin Pfizer-
BioNTech. Mũi thứ hai nên sau mũi thứ nhất 
từ 3 tuần trở lên. 

• Liều lượng nhỏ hơn liều lượng dành cho 
thanh thiếu niên và người lớn, nhưng là cùng 
loại vắc-xin.  

Khuyến cáo về tiêm vắc-xin ngừa 
COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là gì? 

• Nên! Người đã mắc COVID-19 vẫn có thể bị tái 
nhiễm.

• Tiêm vắc-xin sau khi đã mắc COVID-19 sẽ mang 
lại cho con bạn mức độ bảo vệ cao hơn.  

Con tôi có nên tiêm vắc-xin nếu chúng đã 
mắc COVID-19? 

• Đã có hơn 6 triệu trẻ em ở Mỹ nhiễm COVID-19. Hầu 
hết các ca nhiễm đều nhẹ, và các em phục hồi hoàn 
toàn. Tuy nhiên, có một số trẻ bị bệnh rất nặng và 
thậm chí đã tử vong do COVID-19. 

• Những trẻ bị bệnh nhẹ hoặc nặng có thể phát triển 
thành “COVID dai dẳng”, tức là việc nhiễm bệnh gây 
ra các vấn đề sức khỏe lâu dài. 

• Ngay cả khi con bạn không bị bệnh nặng, các em vẫn 
có thể dễ dàng lây COVID-19 cho những người khác 
và các em sẽ phải nghỉ học và bỏ lỡ những hoạt động 
khác! 

• Vắc-xin rất quan trọng giúp đảm bảo trẻ em có thể 
đến trường và tham gia các hoạt động, chơi thể thao, 
và gặp gỡ bạn bè! 

Tôi nghe nói rằng COVID-19 không ảnh 
hưởng đáng kể đến trẻ em, vậy tại sao tôi 
nên cho con tôi tiêm ngừa? 

• Có. Vắc-xin Pfizer-BioNTech đã được nghiên cứu 
thử nghiệm lâm sàng trên hơn 2,200 trẻ em.  

• Trong thử nghiệm lâm sàng, vắc-xin này có hiệu 
quả 90% trong việc ngăn ngừa các ca bệnh 
COVID-19 có triệu chứng. Không có tác dụng phụ 
nghiêm trọng nào được phát hiện.  

• Hiện có hơn 4.8 triệu trẻ em từ 5-11 tuổi đã được 
tiêm ít nhất một mũi vắc-xin một cách an toàn.  

Vắc-xin ngừa COVID-19 có hiệu quả và 
an toàn cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi không? 

• CDC khuyến cáo đeo khẩu trang ở những khu vực có 
nhiều ca nhiễm COVID, ngay cả khi bạn đã tiêm vắc-xin.

• Các thị trấn, trường học, và doanh nghiệp có thể có quy 
định riêng về việc đeo khẩu trang. 

• Tốt nhất bạn nên chú ý đến các khuyến cáo của địa 
phương và tiểu bang về những nơi cần đeo khẩu trang. 

• Không. Các vắc-xin ngừa COVID-19 đã trải qua các 
thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt và quy trình phê 
duyệt của FDA. Không có bước nào bị bỏ qua.  

• Các nhà khoa học đã nghiên cứu công nghệ cho 
những loại vắc-xin này trong nhiều thập kỷ. Chúng 
ta đã có rất nhiều dữ liệu quan trọng trước khi đại 
dịch bắt đầu.  

¿Necesita mi hijo seguir usando mascarilla 
Con tôi có cần tiếp tục đeo khẩu trang sau khi 
tiêm vắc-xin không? 

Tôi nghe nói những loại vắc-xin này được phát 
triển một cách nhanh chóng. Tôi có nên lo 
lắng về việc cho con mình tiêm vắc-xin này 
không? 

NHỮNG SỰ  THẬT VỀ TIÊM 
VẮC-XIN NGỪA COVID-19

CHO TRẺ TỪ 5-11 TUỔI
Tháng 1/2022 



Hãy trao đổi với bác sĩ của con bạn nếu: 
• Con bạn đã từng bị dị ứng với các thành 

phần trong vắc-xin COVID-19. 

• Con bạn có bất kỳ tình trạng sức khỏe nào 
khác khiến bạn lo lắng về việc cho con bạn 
đi tiêm vắc-xin.  

Trong hầu hết các trường hợp, trẻ em bị dị ứng 
nghiêm trọng vẫn có thể được tiêm ngừa một 
cách an toàn.  

Con tôi bị dị ứng nặng. Chúng vẫn có thể 
tiêm vắc-xin chứ? 

Vắc-xin ngừa COVID-19 kích hoạt hệ miễn dịch để 
nhận ra vi rút trong tương lai.  

• Liều lượng dựa trên sự trưởng thành của hệ miễn 
dịch của con bạn, điều này có liên quan đến độ tuổi 
của chúng.  

• Nó không dựa trên kích thước cơ thể.  
• Đây là lý do tại sao tuổi của trẻ mới là điều quan 

trọng, chứ không phải kích thước cơ thể của chúng. 

Nếu con tôi lớn người hơn so với tuổi của chúng 
thì sao? Tôi có cần cho chúng tiêm theo liều 
lượng dành cho thanh thiếu niên không? 

Tôi có thể cho con tôi tiêm vắc-xin ở đâu? 

• Mắc COVID được biết là nguyên nhân gây ra nhiễm 
trùng tim, một tình trạng được gọi là viêm cơ tiêm. 
 

• Với các vắc-xin COVID-19 mRNA, tình trạng viêm cơ 
tiêm đã xảy ra ở một số ít người. Tình trạng này rất 
hiếm nhưng đã xảy ra ở một số trẻ em. 
 

• Bất kể tuổi tác hoặc các yếu tố nguy cơ, nguy cơ bị 
viêm cơ tiêm do tiêm vắc-xin sẽ thấp hơn (và ít 
nghiêm trọng hơn) so với mắc bệnh COVID-19.  

Tôi có nên lo lắng về các vấn đề tim mạch như 
một tác dụng phụ của vắc-xin không? 

Ở những cơ sở tiêm vắc-xin MIỄN PHÍ không cần đặt 
hẹn trước. Tất cả các loại vắc-xin đều được tiêm bởi 
các chuyên gia y tế! 

• Thư Viện Công Cộng Trung Tâm Worcester, Số 3 
Quảng trường Salem.

• Mỗi thứ Tư hàng tuần từ 11g sáng đến 7g tối. 
• Mỗi thứ Bảy hàng tuần từ 11g sáng đến 5g 

chiều. 

• Bạn không nên đợi.  

• Các bác sĩ nhi khoa khuyên con bạn nên tiêm vắc-xin 
ngừa COVID-19 càng sớm càng tốt.  

• Chờ đợi để tiêm vắc-xin cho con bạn khiến chúng 
không được bảo vệ khỏi COVID-19 lâu hơn mức cần 
thiết.  

Con tôi hiện gần 12 tuổi. Tôi có nên đợi để cho 
chúng tiêm liều dành cho thanh thiếu niên và 
người lớn không? Để biết thêm thông tin chi tiết 

CDC.gov worcesterma.gov mass.gov

• Tác dụng phụ là những phản ứng bình thường 
đối với vắc-xin. Chúng cho thấy hệ thống miễn 
dịch của con bạn đang làm những gì mà nó phải 
làm.  

• Tác dụng phụ thường gặp nhất là mẩn đỏ và 
sưng tấy ở vị trí tiêm.  

• Một số trẻ cũng có thể cảm thấy mệt mỏi, đau 
đầu, đau cơ và/hoặc đau khớp, ớn lạnh và sốt, 
sưng hạch bạch huyết, buồn nôn, và chán ăn. 

• Chúng ta biết được từ nhiều năm nghiên cứu 
vắc-xin rằng nếu phản ứng dị ứng xảy ra, nó sẽ 
xảy ra sớm ngay sau khi tiêm vắc-xin.  

• Sẽ có các chuyên gia y tế tại mỗi cơ sở tiêm vắc-
xin để ứng phó với phản ứng dị ứng. Trẻ em phải 
đợi 15 phút sau khi tiêm vắc-xin. 

Con tôi có thể gặp những tác dụng phụ nào 
sau khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19? 
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