Một số trẻ em 6 tháng đến 4
tuổi nên chích ngừa
COVID-19
Ngày 7 tháng 9 năm 2022
Các chuyên gia về chủng ngừa của Úc, Australian Technical Advisory Group on Immunisation,
khuyên nên tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em 6 tháng đến 4 tuổi bị suy giảm miễn dịch trầm
trọng, khuyết tật và người bị vấn đề sức khỏe phức tạp và/hoặc nhiều vấn đề sức khỏe làm tăng
nguy cơ dễ bị COVID- 19.
Những trẻ em này bao gồm trẻ em bị các vấn đề sức khỏe dưới đây hoặc tương tự:
•
•
•
•
•
•
•

Suy giảm miễn dịch nguyên phát hoặc thứ phát trầm trọng, bao gồm người đang điều trị
ung thư hoặc đang điều trị ức chế miễn dịch;
Cấy ghép tủy xương hoặc tế bào gốc, hoặc liệu pháp tế bào T kháng nguyên chimeric
(CAR-T);
Bệnh tim bẩm sinh phức tạp;
Dị tật cấu trúc đường thở hoặc bệnh phổi kinh niên;
Tiểu đường loại 1;
Bệnh liên quan đến hệ thần kinh hoặc thần kinh cơ kinh niên; hoặc
Tình trạng khuyết tật cần có người giúp đỡ thường xuyên trong sinh hoạt sống hàng ngày,
chẳng hạn như bại não nặng hoặc Hội chứng Down (Trisomy 21).

Những trẻ em này có nguy cơ dễ bị bệnh nặng do COVID-19 gây ra hơn. Chìch ngừa COVID-19
sẽ giúp giảm nguy cơ này.
Trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi không nằm trong danh sách hội đủ điều kiện ít khi có nguy cơ bị bệnh
nặng do COVID-19 gây ra. Các em không nên tiêm vắc-xin COVID-19 vào lúc này.

COVID-19 vaccination recommended for some children aged 6 months to 4 years - 20092022 - Vietnamese

Trẻ em 6 tháng đến 4 tuổi sẽ được tiêm loại vắc-xin nào?
Trẻ em hội đủ điều kiện từ 6 tháng đến 4 tuổi nên tiêm 2 liều vắc-xin COVID-19, cách nhau 8 tuần
lễ. Một số trẻ bị suy giảm miễn dịch trầm trọng có thể cần tiêm 3 liều vắc-xin. Trẻ em trong độ tuổi
này có thể tiêm vắc-xin Spikevax (Moderna).
Trẻ em 5 tuổi trở lên có thể tiêm những loại vắc-xin nào?
Tất cả trẻ em 5 tuổi trở lên đều có thể chích ngừa COVID-19 ngay bây giờ.
Trẻ em 5 tuổi trở lên có thể tiêm vắc-xin COVID-19 Moderna hoặc Pfizer. Trẻ em từ 5 tuổi trở lên
nên tiêm 2 liều vắc-xin COVID-19, cách nhau 8 tuần lễ. Một số trẻ bị suy giảm miễn dịch trầm
trọng có thể cần tiêm 3 liều vắc-xin.
Trẻ em 5 tuổi trở lên nên tiêm cùng một thương hiệu vắc-xin cho cả hai liều vắc-xin.
COVID-19 và các vắc-xin khác
Australian Technical Advisory Group on Immunisation khuyên trẻ em 6 tháng đến 4 tuổi nên đợi từ
7 đến 14 ngày giữa vắc-xin COVID-19 và các vắc-xin khác, để giảm thiểu nguy cơ bị các tác dụng
phụ như sốt. Tuy nhiên, có thể tiêm vắc-xin COVID-19 cùng lúc với các loại vắc-xin khác nếu tiêm
vắc-xin vào những thời điểm riêng biệt sẽ khó khăn, chẳng hạn như với các chương trình lưu động
đến vùng hẻo lánh.
Nếu con quý vị đã bị COVID-19
Con quý vị nên đợi 3 tháng sau khi xét nghiệm dương tính COVID-19 trước khi tiêm vắc-xin
COVID-19. Nếu con quý vị hội đủ điều kiện được chích ngừa, thì phải tiêm liều vắc-xin COVID-19
tiếp theo càng sớm càng tốt sau 3 tháng. Con của quý vị vẫn nên tiêm tất cả các liều vắc-xin đã
khuyến nghị cho các em.
Khi nào tôi có thể đặt cuộc hẹn tiêm vắc-xin cho con tôi?
Trẻ em hội đủ điều kiện trong độ tuổi này, giờ đây, có thể đặt cuộc hẹn bằng Công cụ Tìm Nơi
Chích ngừa: https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
Hãy quay trở lại thường xuyên, vì các cơ sở cung cấp dịch vụ chủng ngừa sẽ tiếp tục bổ sung
thêm những cuộc hẹn.
Muốn biết thêm thông tin
Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập www.health.gov.au hoặc gọi cho National
Coronavirus Helpline qua số 1800 020 080. Bấm số 8 để sử dụng dịch vụ thông dịch
miễn phí.
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