
Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi hiện đủ điều kiện để tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech Booster 

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã họp vào ngày 17 tháng 5 và sửa 

đổi giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) cho vắc-xin Pfizer COVID-19, cho phép sử dụng một liều 

nhắc lại cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, ít nhất là 5 tháng sau khi hoàn thành một loạt chính bằng 

vắc-xin Pfizer. Theo ủy quyền này, Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) của CDC đã 

họp vào thứ Năm, ngày 19 tháng 5 và hiện khuyến nghị một loại thuốc tăng cường cho nhóm 

tuổi này để cung cấp thêm sự bảo vệ chống lại vi rút và giúp ngăn chặn sự lây lan trong cộng 

đồng. 

Mặc dù trẻ em thường có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc nhập viện do COVID-19 thấp hơn người 

lớn, nhưng tác động của vi rút là không thể đoán trước. Nếu bị nhiễm COVID-19, trẻ em có thể 

bị bệnh nặng, các tình trạng sức khỏe ngắn hạn và dài hạn, và lây lan COVID-19 cho những 

người thân yêu, những người khác ở trường và trong cộng đồng. 

Vì khả năng bảo vệ giảm dần theo thời gian, nên các liều nhắc lại được khuyên dùng để giúp 

khôi phục và cung cấp khả năng bảo vệ liên tục. Luôn cập nhật, có nghĩa là chủng ngừa và liều 

nhắc lại khi bạn đủ điều kiện, vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19 và ngăn 

ngừa bệnh nặng, nhập viện, biến chứng lâu dài và tử vong. 

Tính đến Thứ Năm, ngày 19 tháng 5, khoảng 57.065 hoặc gần 53 phần trăm trẻ em từ 5-11 tuổi 

trong Khu Y Tế Fairfax, đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong số này, hầu hết hiện đủ điều kiện để 

tiêm nhắc lại vì đã ít nhất 5 tháng kể từ lần tiêm thứ nhì. Hơn 18 triệu liều vắc xin Pfizer đã 

được tiêm cho trẻ em trong độ tuổi này ở Mỹ.  Loại vắc xin này an toàn và hiệu quả. 

Dữ liệu cho thấy các tác dụng phụ từ liều tăng cường cho trẻ em từ 5–11 tuổi tương tự như 

những tác dụng phụ thấy sau loạt thuốc chính. Chúng thường nhẹ và có thể bao gồm đau tại 

chỗ tiêm, mệt mỏi và đau đầu. 

Cha mẹ và người chăm sóc được khuyến khích liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế của con họ 

để lấy hẹn. Khi đặt lịch hẹn, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ của bạn xem con bạn có được tiêm 

chủng theo thường lệ và theo trường học yêu cầu hay không. Các liều tăng cường COVID-19 có 

thể được tiêm cùng lúc, hoặc bất kỳ lúc nào trước hoặc sau các loại vắc-xin khác. 

Cha mẹ và người chăm sóc cũng có thể truy cập www.vaccines.gov để tìm địa điểm cung cấp 

vắc xin COVID-19 hoặc đến phòng khám của Bộ Y tế. 

Luôn cập nhật với Thuốc tăng cường và Tiêm chủng 

Các trường hợp nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng trong Khu Y tế Fairfax, cũng như xung quanh 

tiểu bang, và đây là thời điểm thích hợp để đảm bảo bạn và những người thân yêu của bạn ở 

mọi lứa tuổi được cập nhật thuốc tăng cường. 

Ngoài hướng dẫn tăng cường mới cho trẻ 5-11 tuổi, CDC cũng tăng cường khuyến nghị rằng 

những người từ 12 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch và những người từ 50 tuổi trở lên nên 

tiêm liều tăng cường thứ nhì ít nhất 4 tháng sau lần đầu tiên. 

http://www.vaccines.gov/
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html


Để giúp mọi người theo dõi tình trạng tiêm chủng của họ, CDC đã đưa ra một công cụ Mũi nhắc 

lại vắc-xin COVID-19 mới để tìm hiểu xem và khi nào bạn (hoặc con bạn) có đủ điều kiện hoặc 

được khuyến nghị tiêm nhắc lại hay không. 

Không bao giờ là quá muộn để được chủng ngừa COVID-19 hoặc nhận thêm sự bảo vệ do tiêm 

mũi nhắc lại - ngay cả khi bạn đã tiêm COVID-19. Bằng cách luôn cập nhật, chúng ta đang giúp 

bảo vệ tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta khỏi sự lây lan của vi rút trong cộng 

đồng. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html

