
CHÍCH NGỪA COVID-19 CHO TRẺ EM
Sau khi được chích vắc-xin Pfizer

Đăng ký V-Safe - ứng dụng kiểm tra sức 

khỏe của Trung tâm Kiểm soát và Phòng 

ngừa Dịch bệnh (CDC)

Nếu quý vị dùng điện thoại thông 
minh, xin hãy đăng ký ứng dụng 
cho trẻ trên trang vsafe.cdc.gov để 
thông báo cho CDC về bất kỳ tác 
dụng phụ nào. Quý vị có thể đăng 
ký cho nhiều người trên cùng một 
điện thoại.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin?

Để biết thêm thông tin, 

hãy đọc “Các Tác Dụng

Phụ của Vắc-xin” hoặc

quét mã QR ở bên phải.

Tác dụng phụ nghiêm trọng, hiếm gặp

Phản ứng Dị ứng

Như với bất kỳ loại thuốc nào, tuy hiếm

nhưng cũng có thể xảy ra phản ứng nghiêm

trọng, như khó thở hay thở khò khè, phát ban

hoặc nổi mề đay, sưng cổ họng hoặc lưỡi.

Tình trạng này rất hiếm gặp. Nếu tình trạng

này xảy ra, hãy gọi 911 để tìm kiếm chăm sóc

y tế ngay lập tức.

Viêm cơ tim & Viêm màng ngoài tim

Trường hợp viêm cơ tim (myocarditis) và viêm
màng ngoài tim (pericarditis) đã xảy ra ở một số
người được chích vắc-xin. Phần lớn các trường
hợp được báo cáo là ở nam vị thành niên và
thanh niên. Nguy cơ gặp phải tác dụng phụ này
là rất thấp. Đối với thanh thiếu niên từ 12 tuổi
trở lên, việc chích liều vắc-xin thứ hai trễ hơn
(sau 8 tuần) sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh
tim hiếm gặp này.

Hãy tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức nếu trẻ
có bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

• Đau tức ngực

• Thở hụt hơi

• Cảm thấy tim đập nhanh, cuồng động, đập
thình thịch. Ở hầu hết những người này, các
triệu chứng bắt đầu trong vòng vài ngày
sau khi được chích liều vắc-xin thứ hai.

Các tác dụng phụ Thường gặp của Vắc-xin
• Trẻ có thể gặp tác dụng phụ sau khi chích ngừa.

Những tác dụng phụ thường gặp bao gồm đau

hoặc đỏ cánh tay, đau nhức cơ, đau đầu, cảm

thấy mệt mỏi, sốt và ớn lạnh.
• Những tác dụng phụ này có thể hạn chế một số

sinh hoạt hàng ngày của trẻ, nhưng chúng sẽ

biến mất trong vòng một hoặc hai ngày.
• Điều quan trọng là trẻ phải chích ngừa tất cả

các liều được khuyến nghị ngay cả khi trẻ gặp

phải tác dụng phụ từ liều trước đó, trừ khi nhà

cung cấp dịch vụ chích ngừa hoặc bác sĩ khuyến

cáo không nên làm như vậy.
• Các tác dụng phụ của vắc-xin là bình thường và

cho thấy cơ thể đang học cách hình thành khả

năng miễn dịch. Không phải ai cũng sẽ gặp phải

tác dụng phụ.

Lời khuyên giúp làm dịu các tác dụng phụ

• Đắp khăn sạch, mát và ướt để giảm đau ở cánh

tay của trẻ. Vận động cánh tay cũng có thể có

hiệu quả. Nếu trẻ bị sốt, hãy cho trẻ uống nhiều

nước và mặc nhẹ nhàng.

• Các loại thuốc không cần toa bác sỹ như

Tylenol® (acetaminophen) hoặc Motrin® hay

Advil® (ibuprofen) có thể giúp giảm đau, sốt,

đau đầu hoặc khó chịu.

Khi nào cần gọi cho bác sĩ

Hãy liên lạc với bác sĩ nếu trẻ:

• Gặp tác dụng phụ kéo dài hơn 2 ngày

• Các triệu chứng khởi phát trễ hơn 2 ngày

sau khi trẻ được chích ngừa

• Ho, thở hụt hơi, chảy nước mũi, đau cổ

họng hoặc đột ngột mất đi vị giác hoặc

khứu giác (vì đây không phải là các tác

dụng phụ của vắc-xin)

• Các triệu chứng của trẻ trở nên nghiêm

trọng hơn hoặc làm quý vị lo lắng

https://vsafe.cdc.gov/vi/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/aftervaccination/


Thông tin cho trẻ em bị suy giảm hệ thống

miễn dịch

Nếu con em quý vị đang dùng thuốc hoặc bị

một bệnh lý khiến hệ thống miễn dịch bị suy

yếu ở mức độ trung bình hoặc nặng, thì việc

chích ngừa có thể không hiệu quả như khi

không có bệnh lý. CDC khuyến nghị trẻ nên

chích thêm một “liều chính” bổ sung 4 tuần

sau liều thứ 2. Trẻ em từ 12 tuổi trở lên cũng

cần chích một liều tăng cường 3 tháng sau

liều bổ sung để có tổng cộng 4 liều vắc-xin.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên cũng có thể được

bảo vệ bằng cách điều trị giúp phòng ngừa

nhiễm bệnh COVID. Truy cập ph.lacounty.gov/

covidmedicines và xin lời khuyên của bác sĩ về

các lựa chọn này.

Pfizer for Children 5-17 

3/15/22 web (Vietnamese)

Thẻ chủng ngừa màu trắng là hồ sơ chủng

ngừa chính thức của trẻ. Hãy chụp ảnh

hoặc sao lại thẻ.

Quý vị có thể nhận hồ sơ chủng ngừa 

điện tử cho trẻ tại 

myvaccinerecord.cdph.ca.gov

Giữ kỹ thẻ chủng ngừa màu trắng 

của trẻ!

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập

ph.lacounty.gov/vaccineappointment

Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi số 

1-833-540-0473 hoặc tham khảo ý kiến 

của bác sĩ.

Thời điểm cần chích liều tiếp theo

Liều thứ hai

Nếu trẻ từ 5-11 tuổi, trẻ cần được chích liều

thứ hai sau liều thứ nhất 3 tuần.

Nếu trẻ từ 12 tuổi trở lên, trẻ có thể chích

liều thứ hai sau liều thứ nhất 3-8 tuần. Việc

chích liều thứ hai 8 tuần sau liều đầu tiên

được cho là sẽ gia tăng hiệu quả của vắc-xin

và giảm nguy cơ bị viêm cơ tim, điều thực ra

đã rất hiếm gặp. Nam giới trẻ tuổi (độ tuổi

12-39) có nguy cơ bị chứng viêm cơ tim cao

nhất. Nhưng nếu con em quý vị cần được

chích ngừa đầy đủ sớm hơn, trẻ nên chích

liều thứ hai sớm hơn: ít nhất 3 tuần sau liều

đầu tiên. Ví dụ cho những trường hợp này là

khi:

• Có mức độ lây nhiễm cao trong cộng

đồng nơi trẻ sinh sống, làm việc hoặc đi

lại/du lịch

• Trẻ có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn.

• Trẻ cần được chích ngừa đầy đủ sớm để có

thể đi lại/du lịch, làm việc hoặc đến trường.

Liều tăng cường

Trẻ em từ 12-17 tuổi cần được

chích liều tăng cường bằng vắc-

xin Pfizer 5 tháng sau liều thứ hai

của mình.

Để được bảo vệ tốt nhất, trẻ cần hoàn tất chích

ngừa loạt 2 liều chính của mình. Nếu trẻ từ 12

tuổi trở lên, trẻ cũng cần chích một liều tăng

cường. Trẻ được coi là đã được chích ngừa đầy

đủ khi đã qua 2 tuần kể từ khi được chích liều

thứ hai của mình. Xem phần Thông tin cho trẻ

em bị suy giảm hệ thống miễn dịch nếu con em

quý vị bị suy giảm miễn dịch.

Nguồn lực Hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần

Nếu quý vị, con em quý vị hoặc người nào đó

mà quý vị quen biết đang gặp khó khăn trong

việc đối phó với COVID-19, hãy gọi đến

Đường dây Trợ giúp của Sở Sức khỏe Tâm

thần Quận Los Angeles để được trợ giúp

24/7. Quay số 1-800-854-7771 hoặc nhắn tin

“LA” đến số 741741. Quý vị có thể tìm thấy

nhiều thông tin và công cụ khác tại:

http://dmh.lacounty.gov/resources

Quý vị cảm thấy lo 
lắng hoặc bị quá 
tải?

Gọi 800-854-7771
(máy nhánh 2) để được hỗ trợ

về sức khỏe tinh thần.

Quý vị cần được kết 
nối với dịch vụ sức 
khỏe tâm thần?

Gọi 800-854-7771
(máy nhánh 1) để được giới thiệu 

đến các dịch vụ sức khỏe tâm 
thần và dịch vụ khủng hoảng.

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/fullyvaccinated/
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?level_1=special-situations
http://dmh.lacounty.gov/resources

