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Bảo Vệ Ngừa COVID-19 cho Con Quý Vị 
BẢN  G H I  
[nhạc vui]  

[Phần trình bày]  

Hiện có thuốc chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.  

Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngừa Bệnh khuyến cáo nên chích ngừa cho tất cả các trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.  

Thuốc chủng ngừa COVID-19 an toàn, miễn phí, và hiệu quả cho trẻ em. Các loại thuốc chủng ngừa này đã được 
nghiên cứu và chứng minh là an toàn rồi mới được khuyến cáo sử dụng cho trẻ em và thiếu niên.  

Cũng giống như người lớn, trẻ em và thanh thiếu niên ở mọi độ tuổi có thể mắc bệnh rất nặng do COVID-19, gặp các 
vấn đề sức khỏe ngắn hạn và dài hạn, và làm lây lan COVID-19 sang những người khác. 

Không có cách nào để biết trước trẻ em hoặc thiếu niên sẽ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 như thế nào. Những người có 
các chứng bệnh tiềm ẩn hoặc những người có hệ miễn dịch suy yếu dễ có nguy cơ mắc bệnh rất nặng do COVID-19 
hơn. Nhưng ngay cả trẻ em khỏe mạnh cũng đã mắc bệnh nặng. Chính vì vậy việc chủng ngừa là rất quan trọng. 

Ngay cả những trẻ em đã mắc COVID-19 vẫn nên đi chích ngừa vì giúp bảo vệ ngừa bệnh hiệu quả hơn. Có thể mắc 
COVID-19 hơn một lần, và chỉ vì mắc bệnh nhẹ trước đó không có nghĩa là quý vị vẫn sẽ tiếp tục chỉ mắc bệnh nhẹ.  

Thuốc chủng ngừa COVID-19 không gây bệnh COVID-19. Một số phản ứng phụ, chẳng hạn như đau nơi cánh tay 
hoặc sốt nhẹ, là bình thường sau khi chích ngừa và sẽ biến mất sau một vài ngày.  

Thuốc chủng ngừa COVID-19 giúp bảo vệ các gia đình và cộng đồng tránh COVID-19.  

Con quý vị sẽ cần tất cả các liều thuốc chủng ngừa COVID-19 được khuyến cáo để có được sự bảo vệ tốt nhất– trong 
đó có thể bao gồm cả những liều tăng cường.  

Thuốc chủng ngừa cho trẻ nhỏ có mức liều lượng thấp hơn là thuốc chủng ngừa cho trẻ em lớn tuổi hơn và người 
lớn. Mức liều lượng thuốc chủng ngừa thường dựa trên tuổi của đứa trẻ chứ không phải là cân nặng hoặc kích cỡ 
người của các em. 

Nếu con quý vị có bác sĩ hoặc y viện gia đình, họ có thể cung cấp thêm thông tin và giúp quý vị xếp lịch hẹn chích 
ngừa tất cả các liều khuyến cáo vào thời điểm chích liều đầu tiên. Trẻ em có thể được chích ngừa bằng thuốc chủng 
ngừa COVID-19 và các loại thuốc chủng ngừa khác mà các em cần trong cùng một buổi. 

Nếu con quý vị không có y viện hoặc bác sĩ gia đình, quý vị có thể truy cập trang mạng mn.gov/vaxforkids để biết thêm 
thông tin và để tìm các địa điểm chích ngừa nơi gần nhất. Cũng có đường dây khẩn về COVID-19 của Sở Y Tế 
Minnesota để giải đáp các thắc mắc và có nhân viên có thể nói chuyện với quý vị bằng nhiều ngôn ngữ. Gọi đường 
dây khẩn tại số 1-833-431-2053.  

Truy cập trang mạng của Sở Y Tế Minnesota để biết Các Nguồn Trợ Giúp Tìm Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Trẻ 
hoặc Có Được Bảo Hiểm Sức Khỏe (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/lowcost.html) bằng nhiều 
ngôn ngữ. 

[nhạc vui]  
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Để có được thông tin này dưới định dạng khác, vui lòng gọi: 651-201-4989. 
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