
Trẻ em D ưới 5 tuổi Hiện Đủ Điều kiện để Chích ngừa V ắc - xin COVD-19 

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã họp vào ngày 16 tháng 6 

và sửa đổi giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) cho phép trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm 

chủng COVID-19. Theo sự cho phép này, Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng 

(ACIP) của CDC đã họp vào ngày 18 tháng 6 và hiện khuyến nghị tiêm chủng cho tất 

cả mọi người trên 6 tháng tuổi để bảo vệ chống lại vi-rút và giúp ngăn chặn sự lây lan 

trong cộng đồng. 

“Đây là một cột mốc quan trọng trong đại dịch vì đây là lần đầu tiên tất cả mọi người 

trong cộng đồng của chúng ta, từ 6 tháng tuổi trở lên, có đủ điều kiện để được bảo vệ 

bằng vắc-xin cứu mạng,” Tiến sĩ Gloria Addo-Ayensu, Giám đốc của Quận Y tế 

Fairfax. “Tiêm phòng cho trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ nhỏ sẽ giúp bảo vệ khỏi 

những hậu quả nghiêm trọng nhất của COVID-19.” 

Thuốc chủng ngừa Pfizer, cho trẻ em dưới 5 tuổi, bằng một phần mười liều người lớn. 

Cần tiêm ba mũi: hai mũi đầu tiên cách nhau từ ba đến tám tuần và mũi cuối cùng ít 

nhất hai tháng sau đó. Moderna cần tiêm hai mũi, mỗi mũi một phần tư liều dành cho 

người lớn, được tiêm cách nhau từ bốn đến tám tuần cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

Mặc dù trẻ nhỏ thường có nguy cơ bị bệnh nặng hoặc nhập viện do COVID-19 thấp 

hơn người lớn, nhưng ảnh hưởng của vi-rút là không thể đoán trước được. Nếu bị 

nhiễm COVID-19, trẻ em có thể bị bệnh nặng, bị ảnh hưởng tình trạng sức khỏe ngắn 

hạn và dài hạn, và lây lan COVID-19 cho những người thân yêu, cho những người 

khác ở Trường và ở trong cộng đồng. Các nghiên cứu từ Moderna và Pfizer cho thấy 

các tác dụng phụ, gồm sốt và mệt mỏi, hầu hết là nhẹ. 

Cha mẹ nên gọi cho Bác sĩ Nhi khoa hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ Y tế của con mình 

để xem liệu trẻ có được chích thuốc chủng ngừa hay không và để được lấy hẹn. Chích 

ngừa tại các địa điểm của Sở Y tế Quận Fairfax bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 21 tháng 6. 

Không bắt buộc phải lấy hẹn. Chỉ có sẵn Moderna cho những người trẻ tuổi nhất vào 

giờ mở cửa, nhưng Pfizer sẽ được giao và thuốc dự định sẽ có sau 12 giờ trưa tại các 

địa điểm sau: 

 Trung tâm Chính phủ Quận Fairfax -the Fairfax County Government Center 

 Trung tâm Hyland của Quận Fairfax -the Hyland South County Government 
Center 

Một số hiệu thuốc tây (và cửa hàng tạp hóa có hiệu thuốc tây) có thể cung cấp một 

hoặc cả hai loại vắc-xin cho nhóm tuổi này. Tuy nhiên, luật hiện hành của Virginia 

giới hạn độ tuổi của trẻ em mà Dược sĩ có thể tiêm vắc-xin cho những trẻ trên 3 tuổi, 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-moderna-and-pfizer-biontech-covid-19-vaccines-children
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0618-children-vaccine.html
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


vì vậy bạn nên gọi điện thoại trước để biết tình trạng thuốc nào sẵn có và biết nhóm 

tuổi nào được tiêm vắc-xin tại các hiệu thuốc tùy theo nhà cung cấp có sẵn hay không. 

Các lời khuyên về cách làm cho con bạn đi tiêm phòng bớt căng thẳng , cách bế con 

bạn trong khi tiêm chủng và các mẹo khác về cách chuẩn bị việc đi tiêm vắc-xin của 

con bạn có sẵn từ CDC. 

Khi lấy hẹn, hãy hỏi Nhà Cung cấp Dịch vụ Y tế của bạn xem con bạn có được chích 

ngừa theo đúng lịch trình chủng ngừa thông thường và theo yêu cầu của Trường học 

hay không. Trong cuộc họp của họ vào tuần trước, FDA cũng đã cho phép vắc-xin của 

Moderna cho trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học. Trước đây, chỉ Pfizer 

mới được cho phép cho nhóm tuổi này. 

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

cấp vắcxin COVID-19 hoặc đến phòng khám của Bộ Y tế. 
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