Những Điều Quý Vị Cần Biết Về
Vắc-xin Ngừa COVID-19 cho Trẻ Em
1. Vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ chỉ dẫn cơ thể chúng ta cách
chiến đấu với COVID-19 mà không thực sự khiến chúng ta
bị bệnh.
Vắc-xin ngừa COVID-19 giúp cho cơ thể chúng ta biết trước cách thức virus COVID-19 hoạt động để
hệ miễn dịch con người có thể nhận biết loại virus này và tiêu diệt nó. Các vắc-xin này sẽ dạy cơ thể
con người sản sinh các protein cụ thể theo bệnh, được gọi là kháng thể, để bảo vệ chúng ta. Vắc-xin
ngừa COVID-19 không làm chúng ta nhiễm COVID-19.

2. Các nghiên cứu cho thấy các loại vắc-xin ngừa COVID-19
an toàn và có hiệu quả đối với trẻ em từ 12-15 tuổi.
Tất cả các vắc-xin ngừa COVID-19 hiện có ở Hoa Kỳ đều đã trải qua các thử nghiệm lâm sàng và đã
được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp bởi Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ
(FDA). Các loại vắc-xin này cũng được các chuyên gia y tế và sức khỏe cộng đồng trên toàn quốc và
ở tiểu bang Vermont khuyến cáo nên sử dụng.
Các thử nghiệm lâm sàng của vắc-xin Pfizer ở trẻ em từ 12-15 tuổi cho thấy vắc-xin này an toàn và
hiệu quả cho nhóm tuổi đó. Không có trẻ em nào đã chích vắc-xin Pfizer trong thử nghiệm lâm sàng
bị nhiễm bệnh COVID-19.
Các thử nghiệm lâm sàng của vắc-xin Pfizer ở trẻ em từ 6 tháng tuổi hiện đang bắt đầu, và chúng ta
sẽ sớm được biết thêm thông tin.

3. Việc chích ngừa chống lại COVID-19 có những lợi ích lớn
lao cho trẻ em ở Vermont.
Tính đến tháng 5 năm 2021, đã có hơn 4.000 trẻ em Vermont có kết quả xét nghiệm dương tính
với COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Điều đó đã có tác động rất lớn đến trẻ em, các gia đình,
Vietnamese

chương trình chăm sóc trẻ em và trường học của chúng ta. Chích ngừa cho trẻ em sẽ giúp trẻ an
toàn và khỏe mạnh, cũng như giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong các cộng đồng của
chúng ta.
Được chích ngừa cũng có nghĩa là tự do hơn và trẻ em Vermont sẽ lại được hồn nhiên vui chơi như
trước kia. Trẻ có thể gặp gỡ các bạn bè khác đã tiêm vắc-xin mà không phải lo lắng, được đi lại ghé
thăm người thân bên ngoài Vermont và bỏ qua không cần phải cách ly nếu có lỡ tiếp xúc gần với
người nhiễm COVID-19.

4. Vắc-xin ngừa COVID-19 đã được phát triển sau nhiều
thập kỷ nghiên cứu.
Mặc dù bản thân virus COVID-19 vẫn còn tương đối mới mẻ, nhưng các nhà khoa học đã nghiên
cứu các loại virus này, được gọi là chung là virus Corona, trong nhiều thập kỷ qua. Khi đã xác định
được COVID-19, các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đã tập trung vào một mục tiêu duy nhất tống khứ loại virus Corona mới này. Nỗ lực toàn cầu này, kết hợp với số lượng lớn các nguồn tài trợ
trên toàn thế giới, đã giúp chúng ta đến đích với các loại vắc-xin an toàn và hiệu quả.

5. Trẻ em từ 12-15 tuổi có xu hướng gặp tác dụng phụ
tương tự như các nhóm tuổi khác.
Trẻ thuộc độ tuổi 12-15 tuổi gặp các tác dụng phụ tương tự như thanh niên. Các tác dụng phụ
thường gặp nhất gồm:
•

Đau ở cánh tay nơi tiêm vắc-xin

•

Sốt

•

Ớn lạnh

•

Mệt mỏi

Tác dụng phụ của vắc-xin ngừa COVID-19 là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể quý vị
đang hình thành cơ chế bảo vệ chống lại COVID-19. Một số tác dụng phụ có thể ảnh hưởng đến hoạt
động hàng ngày nhưng sẽ biến mất sau vài ngày. Một số người lại không gặp bất cứ tác dụng phụ
nào.
Một số ít người đã có phản ứng dị ứng với vắc-xin này, nhưng trường hợp đó rất hiếm. Để đảm bảo
an toàn, tất cả những người chích vắc-xin ngừa COVID-19 đều được yêu cầu ở lại phòng khám trong
một khoảng thời gian ngắn (thường là 15 phút) để có thể theo dõi xem họ có bất kỳ phản ứng đáng
lo ngại nào hay không.
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6. Quý vị có thể giúp con em mình cảm thấy sẵn sàng để
tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.
Các bậc cha mẹ có thể đóng một vai trò lớn trong việc giúp trẻ cảm thấy sẵn sàng để tiêm bất cứ loại
vắc-xin nào. Quý vị có thể nói chuyện với trẻ về những gì sẽ xảy ra khi trẻ chích ngừa, và những gì có
thể xảy ra trong những ngày sau đó. Trẻ có thể sẽ cảm thấy hơi ốm trong một hoặc hai ngày sau khi
tiêm vắc-xin, nhưng tình trạng đó sẽ không kéo dài lâu.
Hãy giải thích với trẻ về việc vắc-xin sẽ dạy cơ thể chiến đấu với virus COVID-19 ra sao, và các em
đang giúp bảo vệ mọi người xung quanh như thế nào bằng việc chích ngừa.

Thông tin thêm dành cho các bậc cha mẹ:
•

Tiêm Vắc-xin Ngừa COVID-19 (Sở Y Tế Vermont): www.healthvermont.gov/MyVaccine

•

Khoa Học Đằng Sau Vắc-xin Ngừa COVID-19: Hỏi & Đáp dành cho các Cha Mẹ (Hiệp Hội Nhi
Khoa Hoa Kỳ): www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID19/Pages/The-Science-Behind-the-COVID-19-Vaccine-Parent-FAQs.aspx

•

Hiểu Rõ Cách Vắc-xin Ngừa COVID-19 Hoạt Động (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch
Bệnh): www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-theywork.html
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