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Hiện quý vị có thể đặt hẹn tiêm  
vắc-xin ngừa COVID-19 Pfizer cho 
trẻ em từ 5 đến 11 tuổi 
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Tại sao trẻ em nên được chích ngừa? 
Đưa trẻ đi chích ngừa sẽ giúp:  

• giữ cho trường học mở cửa, để các em có thể có nhiều  
thời gian hơn để học tập và vui chơi trực tiếp với bạn bè của mình  

• giảm sự lây lan của COVID-19 cho trẻ em khác và  
các thành viên khác trong gia đình  

• bảo vệ cho trẻ em không bị bệnh do COVID-19.  

Tôi có thể đưa con tôi đi chích ngừa ở 
đâu? 
Các loại vắc-xin sẽ có sẵn tại các địa điểm tham gia như:  

• Các phòng khám của bác sĩ 

• Các tiệm thuốc 

• Các Tổ chức Y tế Cộng đồng do Thổ dân Kiểm soát 

• Các trung tâm chích ngừa thân thiện với gia đình của Tiểu bang.  

Làm cách nào để tôi có thể đặt hẹn tiêm  
vắc-xin cho con mình? 
Cha mẹ và người giám hộ có thể đặt hẹn cho con mình tại  
một phòng khám của bác sĩ hoặc một tiệm thuốc trên  
Clinic Finder (Công cụ tìm kiếm phòng khám) của Chính phủ Úc 
 <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/>. 

Cũng có thể đặt hẹn tại trung tâm chích ngừa do tiểu bang điều hành 
 <https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres>  
hoặc gọi đến Đường dây nóng của Coronavirus theo số 1800 675 398. 

Quý vị có thể đặt hẹn ngay bây giờ.  

https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres
tel:1800675398
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Vắc-xin có tác dụng phụ không? 
Cũng giống như bất kỳ loại thuốc nào khác, tất cả các loại vắc-xin đều có 
thể có tác dụng phụ.  

Trẻ em có thể gặp các tác dụng phụ thông thường và dự kiến  
sau khi chích ngừa, chẳng hạn như: 

• đau cánh tay  

• nhức đầu và mệt mỏi.  

Những trường hợp này thường chỉ cần điều trị bằng paracetamol, và  
hiếm khi cần đưa đến bác sĩ để điều trị.  

Các tác dụng phụ nghiêm trọng hơn rất là hiếm. 

Hãy tìm hiểu thêm về chích ngừa cho trẻ em:  
 https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children-and-teenagers 

Để nhận tài liệu này ở định dạng khác, hãy gửi email cho nhóm Đối tác Chiến lược và Thông 
tin Công cộng <RREMengagement&partnerships@dffh.vic.gov.au>. 
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