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Thông tin chính - Vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 đến 11 tuổi 

Vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. 

Cha mẹ và người chăm sóc trẻ có cơ hội bảo vệ trẻ từ 5 đến 11 tuổi chống lại COVID-19 bằng cách 

chích ngừa với công thức vắc-xin Pfizer cho trẻ em. 

Vắc xin được sử dụng cho trẻ em là phiên bản dành cho trẻ em của vắc-xin Pfizer, với liều lượng thấp 

hơn và thể tích ít hơn.  

Trẻ em cần được tiêm hai liều vắc-xin để được bảo vệ toàn diện. Chúng tôi khuyến cáo rằng các loại 

vắc-xin này được tiêm cách nhau ít nhất 8 tuần. Khoảng thời gian này có thể được rút ngắn xuống tối 

thiểu là 21 ngày nếu cần, ví dụ như nếu con bạn đang bắt đầu điều trị ức chế miễn dịch.  

Bộ Y tế khuyến nghị nên chích ngừa cho con bạn để giữ các bé an toàn và giúp bảo vệ gia đình và 

cộng đồng của bạn khỏi COVID-19. 

 

Lợi ích của việc chủng ngừa COVID-19 

Vi rút COVID-19 không thể đoán trước được. Trong khi COVID-19 thường có những tác động nhẹ 

hơn ở trẻ em, với các triệu chứng tương tự như cảm lạnh, một số trẻ trở nên nặng và cần nhập viện. 

Ngoài ra, trẻ có thể bị các biến chứng hiếm gặp như Hội Chứng Viêm Đa Hệ ở Trẻ Em (MIS-C) có thể 

cần sự chăm sóc đặc biệt. Trẻ em cũng có thể bị ảnh hưởng lâu dài từ COVID-19 (được gọi là COVID 

dài), ngay cả sau những trường hợp COVID-19 nhẹ. 

Giống như người lớn, nếu con bạn bị nhiễm COVID-19, chúng có thể truyền vi rút cho người khác. 

Tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi giúp bảo vệ các thành viên trong gia đình có sức khỏe kém.  

 

Tính an toàn của vắc xin Pfizer 

Phiên bản vắc xin Pfizer dành cho trẻ em đã được trải qua các thử nghiệm lâm sàng với trẻ em trong 

độ tuổi này và các quy trình phê duyệt nghiêm ngặt ở New Zealand và các quốc gia khác. Các tác 

dụng phụ được báo cáo là nhẹ, không kéo dài lâu và tương tự như các tác dụng phụ của các loại vắc 

xin khác. Trừ khi con bạn đã có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với liều vắc-xin Pfizer trước đó hoặc 

một thành phần trong đó, vắc-xin này an toàn cho trẻ bị dị ứng thực phẩm. 

 

Tiêm phòng cho con bạn 

Cách chuẩn bị cho con của bạn 

• Khuyến khích con em bạn thư giãn. Nếu bé đang lo lắng, hãy lấy gì đó để đánh lạc hướng 

chúng (ví dụ: gấu bông hoặc điện thoại). 

• Đảm bảo rằng bé có gì đó để uống hoặc ăn 

• Kiểm tra xem bé có mặc quần áo dễ tiếp cận cánh tay trên của bé 

• Nếu con bạn đã từng bị phản ứng với vắc-xin trước đó, hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của 

bạn trước cuộc hẹn hoặc nói chuyện với một cố vấn được huấn luyện trên Đường dây Y tế 

0800 28 29 26. Cũng vui lòng cho người chích vắc xin của bạn biết tại điểm chích vắc xin. 
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• Cha mẹ, người chăm sóc hoặc người giám hộ hợp pháp đi cùng với bé đồng ý cho bé được 

chích vắc xin 

 

Phản ứng phụ 

Các tác dụng phụ phổ biến mà con bạn có thể gặp trong vòng một hoặc hai ngày sau khi chích 

vắc xi là: 

• Đau và đỏ cánh tay, đau hoặc sưng tại chỗ tiêm 

• Đau đầu 

• Sốt (cảm giác nóng) 

• Buồn nôn (cảm thấy buồn nôn), nôn mửa, tiêu chảy 

• Mệt mỏi 

• Khó chịu (cảm thấy không khỏe, đau nhức) 

• Nghỉ ngơi và uống nhiều nước sẽ giúp con bạn phục hồi sau những tác dụng phụ thông 

thường này. 

Các phản ứng nghiêm trọng, rất hiếm và xảy ra ngay sau khi tiêm chủng, là: 

• Khó thở 

• Sưng mặt và cổ họng 

• Tim đập nhanh 

• Phát ban nặng khắp cơ thể 

• Chóng mặt và suy nhược 

Nếu bạn nhận thấy con mình gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy cho nhân viên y 

tế biết ngay lập tức hoặc gọi 111. 

Viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim không được thấy ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong thử 

nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, nếu con bạn có các triệu chứng sau đây trong ngày hoặc vài tuần 

sau khi chích vắc xin, hãy tìm trợ giúp y tế ngay lập tức. 

• Khó chịu, nặng nề, căng tức hoặc đau ở ngực 

• Khó thở 

• Cảm giác tim đập nhanh hoặc đập thình thịch 

• Cảm thấy yếu, choáng váng hoặc chóng mặt 

 

Chích vắc xin  

Bạn có thể đến hoặc đặt một cuộc hẹn chích vắc xin cho con mình qua BookMyVaccine.nz hoặc gọi 

cho Đường dây Y tế về Tiêm chủng COVID theo số 0800 28 29 26 (8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày 

một tuần). Có thông dịch viên. 

 

Trẻ em khuyết tật 

Đội khuyết tật làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nếu bạn có thắc mắc về 

nhu cầu hoặc vắc xin của con mình, hãy gọi 0800 28 29 26 và nhấn số 2, gửi tin nhắn miễn phí tới 

8988 hoặc gửi email tới địa chỉ Accesscovidvaccination@whakarongorau.nz 

mailto:Accesscovidvaccination@whakarongorau.nz
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Thông báo tóm tắt về Booster 

Những người trên 18 tuổi đã tiêm liều Pfizer thứ hai cách đây 4 tháng có thể tiêm liều tăng cường 

thứ ba. Vì nồng độ kháng thể chống lại SARS-CoV-2 giảm dần sau liều thứ hai, nên bạn cần tiêm liều 

thứ ba để tăng cường khả năng miễn dịch. Nó sẽ giúp bạn tăng cường bảo vệ chống lại nhiễm trùng 

và những căng bệnh nhẹ đến trung bình. Mặc dù trước đây người ta khuyến cáo nên tiêm sáu tháng 

sau liều thứ hai, Bộ Y tế hiện khuyến cáo nên tiêm sau bốn tháng để đảm bảo mọi người đều có cơ 

hội được tiêm liều thứ ba trước mùa đông. 

Về biến thể Omicron, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm gần đây cho thấy liều thứ ba có khả 

năng duy trì khả năng bảo vệ chống lại những căng bệnh nặng. Về bệnh viêm cơ tim, chỉ có một 

trường hợp được báo cáo sau khi tiêm liều thứ ba cho hơn 2,8 triệu người ở Israel. Người mang thai 

cũng nên tiêm liều thứ ba khi được tiêm sáu tháng, không phân biệt giai đoạn mang thai. 

Những người lớn tuổi hơn sẽ được tiêm liều thứ ba đầu tiên vì nó cần được tiêm vào lúc 4 tháng trở 

lên sau khi tiêm liều đầu tiên và liều thứ hai, và sự suy giảm kháng thể xuất hiện nhiều hơn ở những 

người lớn tuổi. Đối với những người dưới 18 tuổi, liệu trình vắc xin COVID-19 tạo ra phản ứng miễn 

dịch mạnh mẽ. Hiện tại, các liều bổ sung cho những người trẻ tuổi vẫn chưa được khuyến khích. 


