
Vắc-xin ngừa 
COVID-19 được 
thử nghiệm và phê 
duyệt cho trẻ em 
như thế nào?

Thử nghiệm lâm sàng và phê duyệt của Bộ Y 
tế Canada
Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy rằng vắc-
xin này an toàn và hiệu quả. Bộ Y tế Canada 
đã xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu và phê duyệt 
vắc-xin này. 

Khuyến nghị của Ủy ban Tư vấn Quốc gia về 
Chủng ngừa (NACI)
Các chuyên gia y tế đã xem xét các bằng 
chứng và đặc biệt khuyến nghị rằng trẻ em 
nên nhận vắc-xin ngừa COVID-19.

Giám sát liên tục
Các dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả được 
theo dõi khi hàng triệu trẻ em được chủng ngừa.
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Vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ 

em từ 5-11 tuổi



Vắc-xin ngừa 
COVID-19
hoạt động như 
thế nào?

Vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ 

em từ 5-11 tuổi

Các loại vắc-xin dạy cho hệ miễn dịch của bạn 
cách nhận biết và chống lại vi-rút COVID-19.

1  Vắc-xin cung cấp hướng dẫn cho các tế 
        bào của chúng ta về cách tạo ra một 
        phần vô hại của vi-rút.

2  Hệ miễn dịch của chúng ta biết rằng 
        phần này không thuộc về chúng ta và 
        tạo ra các kháng thể.

3  Nếu chúng ta tiếp xúc với vi-rút, cơ thể   
        chúng ta giờ đây có các công cụ để chống 
        lại nó mà không bị bệnh quá nặng. 



Tôi nói chuyện 
với con tôi như 
thế nào về thông 
tin sai lệch về
vắc-xin?
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Việc nói về thông tin sai lệch sẽ khác nhau đối với 
mỗi đứa trẻ tùy thuộc vào độ tuổi và sự trưởng 
thành của trẻ. Ba gợi ý sau có thể hữu ích:

Tìm hiểu  
“Ba/Mẹ không biết con đã biết được điều đó từ đâu. 
Hãy kể cho ba/mẹ biết thêm nào.”
Giáo dục 
“Ngay cả nếu bạn bè con hoặc ai đó nổi tiếng nói 
vậy, điều đó không có nghĩa là điều họ nói là đúng.”

Cùng tham gia  
“Ba/mẹ muốn biết thông tin đó từ đâu ra … chúng 
ta cùng tìm hiểu nào.”

Tham khảo các nguồn đáng tin cậy và kiểm tra ngày 
của bất kỳ thông tin nào mà bạn đọc.



COVID-19 có ảnh 
hưởng đến trẻ em 
hay không?
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Hầu hết trẻ em có các triệu chứng COVID-19 
nhẹ, nhưng một số trẻ có thể:

•  bị bệnh rất nặng và cần được chăm sóc tại 
bệnh viện.
•   gặp phải các triệu chứng kéo dài nhiều 
tuần hoặc nhiều tháng.

• phát triển một biến chứng hiếm gặp 
nhưng nghiêm trọng gọi là hội chứng viêm 
đa hệ ở trẻ em (MIS-C).

Chủng ngừa là cách tốt nhất để bảo 
vệ con bạn không bị những tác động 

nghiêm trọng của COVID-19.


