Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) Về Chủng Ngừa Dành Cho Cha Mẹ

Tại Sao Việc Chích Ngừa Các Loại Vắc-xin Thông Thường Theo
Định Kỳ Lại Quan Trọng
1. Con tôi có cần phải chích ngừa các loại vắc-xin thông thường
theo định kỳ trong khi vẫn có ca nhiễm COVID-19 ở quận LA
hay không?
•

•
•

Có. Việc chích ngừa các loại vắc-xin thông thường theo định kỳ và khám sức
khỏe tổng quát là quan trọng cho tất cả trẻ em và bắt buộc đối với trẻ dưới hai
tuổi. Điều này giúp cho trẻ được an toàn, khỏe mạnh, đồng thời bảo vệ trẻ
không mắc phải những căn bệnh nghiêm trọng, tai hại như bệnh sởi, quai bị, ho
gà.
Nếu con quý vị đã bỏ lỡ một số loại vắc-xin, hãy cho trẻ chích bù ngay những
vắc-xin này.
Để biết danh sách các loại vắc-xin trẻ em cần phải được chích ngừa theo độ
tuổi, xin hãy truy cập vào trang www.cdc.gov/vaccines/schedules/parents-adults/
resources-parents.html.

2. Tôi có thể cho con tôi đi chích ngừa các vắc-xin thông thường
theo định kỳ ở đâu?
•

Trẻ có thể được chích ngừa các vắc-xin định kỳ tại phòng khám của bác sĩ của
trẻ, hoặc nhà thuốc địa phương. Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế hoặc một
bác sĩ gia đình cho con mình, quý vị có thể tới một trạm y tế có chích ngừa miễn
phí hoặc với chi phí thấp. Truy cập vào trang publichealth.lacounty.gov/
ip/clinics.htm hoặc gọi đến Đường dây Thông tin của Quận Los Angeles theo số
2-1-1 để tìm một phòng khám gần quý vị. Đường dây Thông tin hoạt động 24
giờ một ngày và cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ.

3. Con tôi có cần phải chích ngừa COVID-19 không?
•

•

Có. Việc chích ngừa cho trẻ em giúp bảo vệ chúng không bị nhiễm COVID-19, bị
bệnh hoặc lây truyền vi-rút cho người khác. Hiện tại, trẻ em từ 12 tuổi trở lên có
thể được chích vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer.
Truy cập vào trang VaccinateLACounty.com để biết thông tin dành cho cha mẹ
và thông tin chi tiết về cách trẻ em có thể được chích ngừa.

4. Con tôi có thể được chích vắc-xin ngừa COVID-19 và các bệnh
khác cùng một lúc không?
•

Có thể. Vắc-xin COVID-19 có thể được chích ngừa cùng lúc với các loại vắc-xin
khác hoặc vào một thời điểm khác. Trẻ không cần phải chờ khoảng thời gian
trống giữa mũi chích ngừa văc-xin COVID-19 với các loại vắc-xin khác.

5. Tôi có cần phải có hồ sơ chủng ngừa của con tôi khi đăng ký
cho con tôi đi học không?
•

Có. Năm nay, tất cả học sinh bước vào lớp 1 và lớp 8, cũng như những học sinh
bắt đầu vào mẫu giáo và lớp 7, sẽ cần phải nộp hồ sơ chứng minh đã được
chích ngừa tất cả các loại vắc-xin định kỳ bắt buộc. Để biết thông tin chi tiết, xin
hãy truy cập vào trang www.shotsforschool.org.
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