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Muốn tìm hiểu thêm?
Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc tiêm phòng cho trẻ tại đây:

Trả lời: Nhìn chung, có!

Bộ Y tế Canada đã phê duyệt vắc xin COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 tuổi trở lên.1.

2.Vắc xin giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh cho con bạn. Vắc xin hoạt động với cơ chế phòng thủ tự
nhiên của cơ thể để phát triển khả năng bảo vệ.

bị bệnh do COVID-19 và lây sang người khác

bị nhiễm và không có bất kỳ triệu chứng nào

bị nhiễm và chịu các ảnh hưởng lâu dài

3. Mặc dù trẻ em và thanh niên ít có nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19, nhưng họ vẫn có thể:

Trẻ em và thanh thiếu niên mắc một số tình trạng bệnh lý tiềm ẩn có thể có nguy cơ cao hơn bị mắc bệnh nặng do COVID-19.
Vắc xin COVID-19 giúp cơ thể chống lại vi rút. Giống như người lớn, trẻ em và thanh thiếu niên được bảo vệ để chống lại bệnh nặng 14 ngày sau khi tiêm liều thứ
hai.
Những người đã bị nhiễm COVID-19 vẫn nên chủng ngừa để bảo vệ mình khỏi bị nhiễm lại.

Bạn có biết rằng?

Nếu bạn nghi ngờ con mình có thể bị dị ứng, hãy hỏi ý kiến   bác sĩ.
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Nội dung này không nhằm mục đích thay thế cho các khuyến cáo hay dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm dịch vụ của một chuyên gia y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế đủ tiêu chuẩn khác nếu bạn có thắc mắc.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/vaccination-children/covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/vaccination-children.html
https://immunize.ca/parents
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/covid19-vaccine-and-canadas-kids

