
Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Vắc-xin Cho Trẻ Em Từ 5-11 Tuổi (Cập nhật vào 11/9/21) 
 
Hỏi: Tạo sao con tôi cần được chích vắc-xin ngừa COVID-19? 

• Lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em dường như thường nhẹ hơn so với người lớn, nhưng một 
số trẻ em vẫn bị ốm nặng và phải nhập viện. Nhiều trẻ em bị tử vong do những biến 
chứng của lây nhiễm COVID-19. Việc chích vắc-xin ngừa COVID-19 có thể giúp trẻ em 
không bị ốm nặng kể cả khi các em bị nhiễm vi-rút. 

• Chích vắc-xin cho trẻ em có thể giúp bảo vệ những người khác trong gia đình, ví dụ như 
những em bé còn quá nhỏ chưa thể chích ngừa hay những người dễ nhiễm bệnh khác 
trong gia đình.  

• Chích vắc-xin cho trẻ từ 5 tuổi trở lên giúp trẻ có thể được đến trường và tham gia một 
cách an toàn vào các hoạt động như chơi với nhau, chơi thể thao, và các hoạt động khác 
cần thiết cho phát triển thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ. 
 

 
Hỏi: Chích vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi khác biệt như thế nào? 

• Vắc-xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi có những thành phần hoạt tính giống như vắc-xin cho 
thanh thiếu niên và người lớn. Thế nhưng, trẻ từ 5 - 11 tuổi sẽ được chích liều bằng một 
phần ba liều của người lớn, và sử dụng kim tiêm nhỏ hơn. 

• Con cái của quý vị sẽ cần chích liều thứ hai của vắc-xin Pfizer ba tuần sau khi tiêm mũi 
thứ nhất. 

 
 
Hỏi: Liệu vắc-xin có an toàn và hiệu quả với trẻ em không? 

• Vắc-xin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi đã được nghiên cứu trong một thử nghiệm lâm sàng 
với hơn 2.200 trẻ nhỏ từ 5-11 tuổi, tuân thủ những quy trình phê chuẩn tương tự như 
tất cả các loại vắc-xin khác dành cho trẻ nhỏ. 

• Thử nghiệm lâm sàng cho thấy chích vắc-xin ngừa COVID-19 giúp trẻ em tạo ra sức đề 
kháng chống lại vi-rút tương tự như với người lớn. Vắc-xin hiệu quả 90,7% trong việc 
ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 có triệu chứng ở trẻ nhỏ, có nghĩa là ít phải nhập viện vì 
lây nhiễm COVID-19 hơn. 

• Cục Quản Lý Dược Phẩm Và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê chuẩn khẩn cấp cho phép 
sử dụng vắc-xin Pfizer với trẻ từ 5-11 tuổi vì vắc-xin Pfizer đã được chứng minh là an 
toàn và hiệu quả. 
 

 
Hỏi: Liệu vắc-xin có làm con tôi bị ốm không? 

• Con quý vị có thể có một vài tác dụng phụ nhưng sẽ hết sau vài ngày. Những tác dụng 
phụ này là bình thường và đó là dấu hiệu cơ thể đang hình thành sức đề kháng. 

• Những tác dụng phụ có thể có: 
o Tại vết chích trên cánh tay của con quý vị: Đau nhức, mẩn đỏ, sưng tấy. 
o Khắp cơ thể: Mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ bắp, lạnh, sốt, buồn nôn. 



• Không khuyến cáo sử dụng thuốc aspirin cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. 
Hãy hỏi bác sĩ của con quý vị về việc sử dụng thuốc giảm đau không có aspirin và những 
gì quý vị có thể làm tại nhà để làm dịu các triệu chứng của con quý vị sau khi chích vắc-
xin. 

 
 
Hỏi: Nếu con tôi có hệ miễn dịch suy yếu thì sao? 

• Trẻ em có bệnh nền thì có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hơn khi nhiễm COVID-19 so 

với trẻ em không có bệnh nền, vì thế rất nên đưa con cái của quý vị đi chích vắc-xin 

ngừa COVID-19. 

 

Hỏi: Chi phí chích vắc-xin ngừa COVID-19 là bao nhiêu và làm thế nào để tôi có thể hẹn lịch 
chích cho con của tôi? 

• Vắc-xin hiện đang là miễn phí. Hạt Almeda hiện đang làm việc với các phòng khám tiểu 
bang và địa phương như Dịch Vụ Sức Khỏe Châu Á (Asian Health Services) và các nhà 
thuốc địa phương để cung cấp vắc-xin cho cộng đồng chúng ta. Để tìm phòng khám 
chích vắc-xin gần quý vị nhất, xin vui lòng truy cập myturn.ca.gov. 

• Dịch Vụ Sức Khỏe Châu Á hiện đang hạn chế số buổi hẹn chích vắc-xin. Quý vị có thể gọi 
vào Đường Dây Trợ Giúp COVID của chúng tôi theo số (510) 735-3222 để xem có thể 
đăng ký chích vắc-xin không. 

 
 
Hỏi: Liệu vắc-xin có thể bảo vệ trước các biến chủng mới của COVID-19 không? 

• Vắc-xin Pfizer có khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước những biến chủng mới của vi-rút 
COVID-19, bao gồm cả biến chủng Delta. 

 
 
Hỏi: Sau khi chích vắc-xin, trẻ em có còn cần tuân thủ các quy định ngừa lây nhiễm COVID-19 
ở trường học không? 

• Chích vắc-xin rất hiệu quả trong việc phòng ngừa những triệu chứng nghiêm trọng của 
COVID-19, nhưng điều này không có nghĩa là con quý vị đã hoàn toàn miễn dịch với mọi 
lây nhiễm. 

• Cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát rộng rãi, chúng ta cần tiếp tục sử dụng mọi công 
cụ có thể để giảm thiểu việc lây nhiễm vi-rút tại các địa điểm công cộng, như trường 
học. Điều này có nghĩa phải chích vắc-xin cho tất cả những người đủ điều kiện, đeo khẩu 
trang trong nhà, và đôi khi cả ngoài trời đối với tất cả những người từ 2 tuổi trở lên, 
tuân thủ giãn cách, rửa tay, cải thiện hệ thống thông gió trong trường học nếu có thể, và 
các biện pháp phòng ngừa khác. 

• Giảm lây lan của COVID-19 giúp cộng đồng chúng ta khỏe mạnh và phòng ngừa vi-rút 
đột biến có thể tạo ra biến chủng nguy hiểm mới. 

 
 



Hỏi: 1 đến 2 tháng nữa con tôi sẽ đủ 12 tuổi, tôi có nên chờ đến lúc đó không? 

• Chúng tôi khuyến cáo quý vị không nên trì hoãn chích ngừa cho trẻ em. Đây là cách hiệu 
quả nhất để bảo vệ con của quý vị khỏi bị COVID-19. 

 
 
Hỏi: 1 đến 2 tháng nữa con tôi sẽ lên 5 tuổi, tôi có nên chờ đến lúc đó không? 

• Trẻ em dưới 5 tuổi hiện chưa đủ điều kiện để chích vắc-xin ngừa COVID-19. Khi các em 
đủ điều kiện khi đã đủ 5 tuổi, các em nên chích vắc-xin ngay. 

 
 
Hỏi: Thế còn trẻ dưới 5 tuổi thì sao? 

• Hiện vắc-xin dành cho trẻ em dưới 5 tuổi, sử dụng liều lượng ít hơn nữa, vẫn còn đang 
thử nghiệm. Chúng tôi kỳ vọng Cục Quản Lý Dược Phẩm Và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) và 
Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) sẽ xem xét cho phép sử 
dụng vắc-xin cho trẻ dưới 5 tuổi vào đầu năm 2022. 

 
 


