
Lập kế hoạch Tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi: 
Những điều bạn cần biết 

  

Vắc xin Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi 

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã nhận được khuyến nghị của ban cố 
vấn độc lập về việc mở rộng Cho phép Sử dụng Khẩn cấp (EUA) đối với vắc-xin Pfizer-BioNTECH 
COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Khuyến nghị của FDA cấp cho khoảng 28 triệu trẻ em trên 
toàn quốc, bao gồm khoảng 97,000 trẻ em ở Khu Y tế Fairfax, đủ điều kiện để tiêm vắc-xin.  
Theo khuyến nghị của FDA, Ủy ban Cố vấn của CDC về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) sẽ họp vào 

ngày 2 tháng 11 để đánh giá các phát hiện và xem xét việc cấp phép. Liều dùng cho trẻ em là 1/3 
liều dùng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên, mặc dù liều thấp hơn, các thử nghiệm tiêm 
chủng đã chỉ ra rằng trẻ từ 5 đến 11 tuổi tạo ra mức kháng thể tương tự như người lớn được tiêm 
liều cao hơn. Giống như liều dành cho người lớn, liều dành cho trẻ em yêu cầu hai liều cách nhau 

21 ngày. 

Nếu được CDC cho phép, người ta dự đoán rằng các liều thuốc dành cho trẻ em có thể được đưa 
vào sử dụng bắt đầu từ đầu tháng 11.  
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), tiêm phòng vắc xin COVID-19 mang 
lại sự bảo vệ tốt nhất chống lại bệnh tật và chống truyền vi rút cho người khác. 

Những điều cha mẹ cần biết: Cách đưa trẻ đi tiêm chủng  

Thuốc chủng ngừa sẽ được cung cấp thông qua các cơ sở Y tế dành cho trẻ em và gia đình, cũng 
như các hiệu thuốc địa phương và Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng Tysons. Ngoài ra, Sở Y tế sẽ 
chỉ cung cấp vắc xin COVID-19 cho trẻ theo lịch hẹn. Vì đây là một liều khác nên không thể thay thế 

cho vắc-xin COVID được sử dụng từ 12 tuổi trở lên, vì vậy cha mẹ sẽ cần chờ đợi để tìm vắc-xin 
cho con mình. 

Cho đến khi vắc-xin được phép sử dụng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, các cuộc hẹn sẽ không được chấp 
nhận cho nhóm tuổi này. Sau khi CDC cho phép, phụ huynh được khuyến khích liên hệ với nhà 
cung cấp dịch vụ y tế của con mình để lấy hẹn. Các gia đình cũng có thể vào www.vaccines.gov để 
lấy hẹn tại một hiệu thuốc địa phương hoặc Sở Y tế. Các gia đình quan tâm đến việc đưa con em 
mình đi tiêm chủng tại Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng Tysons có thể đặt lịch hẹn cho con mình 

tại địa chỉ vdh.virginia.gov.    
  

Vắc xin cho 5 đến 11 tuổi: Đã được chứng minh là an toàn và hiệu 

quả chống lại bệnh nghiêm trọng do COVID-19 

Các thử nghiệm lâm sàng ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi cho thấy vắc-xin có hiệu quả 90.7% trong việc 
ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 khi được tiêm chủng đầy đủ (hai liều.) 

Dữ liệu an toàn từ các thử nghiệm cho thấy không có tác dụng phụ nghiêm trọng liên quan 
đến vắc-xin. Các phản ứng phổ biến nhất bao gồm đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi và nhức đầu. Các tác 
dụng phụ phổ biến hơn sau liều hai, thường ở mức độ nhẹ và hết trong vài ngày.  
Bộ Y tế Virginia có thông tin bổ sung, cập nhật về lý lịch và chi tiết về kế hoạch tiêm chủng cho trẻ 
em từ 5 đến 11 tuổi. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.vaccines.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://vase.vdh.virginia.gov/vdhapps/f%3Fp%3Dvasereg:vaccinationappointments
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/get-the-facts/situation-summary/%235-11-vaccine#5-11-vaccine

