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Tôi có thắc mắc về việc chích ngừa COVID-19 cho con tôi. Liệu chúng ta có thể cùng 
nhau trao đổi về những thắc mắc này không?

Tôi muốn tìm hiểu thêm về việc chích ngừa COVID-19 cho con tôi. Liệu bác sĩ có thể 
cho tôi biết thêm về vấn đề này không?

Bác sĩ có thể cho tôi biết về quy trình phê duyệt vắc-xin cho trẻ em được không?

Có bao nhiêu trẻ em đã được chích ngừa?

Quy trình này có vẻ gấp rút; bác sĩ có thể cho tôi biết quy trình phê duyệt vắc-xin 
này khác với các loại vắc-xin khác như thế nào không?

Quy trình để cho phép chích ngừa các loại vắc-xin này cho trẻ em là gì?

Con của bác sĩ đã được chích ngừa chưa?

Trẻ em có bị COVID không? Trẻ em có bị bệnh do COVID không? Xin bác sĩ giải thích 
điều đó là như thế nào?

Tôi nghe nói rằng COVID không ảnh hưởng đến trẻ em. Có đúng như vậy không? 
Tại sao tôi cần cho con tôi đi chích ngừa ngay bây giờ hơn là nên chờ đợi?

Tôi lo lắng về bệnh viêm cơ tim; bác sĩ có thể cho tôi biết về loại bệnh tim này cũng 
như nguy cơ bị bệnh này khi nhiễm COVID-19 và khi chích ngừa không?

Liệu con tôi có bị viêm cơ tim nếu chích ngừa không? Tôi cần để ý đến dấu hiệu 
nào?

Nếu con tôi đã từng mắc COVID, vậy có cần phải chích ngừa nữa không? Tôi phải 
đợi bao lâu trước khi cho con tôi đi chích ngừa?

Các vắc-xin mRNA hoạt động như thế nào?

Liều lượng dành cho người lớn và liều lượng dành cho trẻ em khác nhau như thế 
nào?

Liều lượng cho trẻ em 5-11 tuổi khác gì so với liều lượng cho trẻ từ 6 tháng đến 4 
tuổi?

Các liều được tiêm cách nhau bao nhiều ngày?

Con tôi có cần chích 2 liều và cả liều tăng cường không? Khi nào chúng ta cần hoặc 
nên chích một liều tăng cường?



Con tôi bị ______, vắc-xin sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trẻ khi trẻ bị bệnh này?

Con tôi uống thuốc ______. Vắc-xin có ảnh hưởng đến thuốc không?

Tôi đã nghe nói về ______, bác sĩ có thể cho tôi biết về điều này được không?

Con tôi trong độ tuổi từ 12 trở lên, tôi có nên cân nhắc khoảng thời gian dài hơn 
giữa các liều không?

Các tác dụng phụ ngắn hạn của vắc-xin là gì?

Các tác dụng phụ thường gặp sau khi chích vắc-xin là gì?

Tôi nên lưu ý điều gì sau liều vắc-xin đầu tiên?

Tôi nên lưu ý điều gì sau liều vắc-xin thứ hai?

Tôi lo lắng về các tác dụng phụ lâu dài con tôi có thể gặp phải khi chích ngừa. Bác 
sĩ có thể cho tôi biết về chúng không?

Bác sĩ có thể cho tôi biết về những tác dụng phụ lâu dài được biết đến của vắc-xin 
không?

Các tác dụng phụ lâu dài ở trẻ bị nhiễm COVID là gì?

Tôi không chắc phải nói với con mình về việc chích ngừa COVID như thế nào. Bác 
sĩ có lời khuyên nào không?

Con tôi rất sợ COVID. Bác sĩ có lời khuyên nào về cách trò chuyện với trẻ về điều này 
không? Và về vắc-xin?

Con tôi sợ tiêm, tôi có thể chuẩn bị cho con tôi chích vắc-xin như thế nào?

Có an toàn để chích vắc-xin COVID cùng với các vắc-xin thông thường khác cho 
con tôi không?

Có nên chích vắc-xin COVID cùng lúc với các vắc-xin thông thường khác không?
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