
 

(Vietnamese version) 

Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin Comirnaty cho trẻ 

từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi 
 

 
 

Từ ngày 9 tháng 11 năm 2022 trở đi, trẻ mới biết đi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi có thể 

tiêm một liều 3 microgam (mcg) (công thức cho trẻ) vắc xin Comirnaty. Với đại dịch toàn 

cầu về lây nhiễm COVID-19, việc tiêm vắc-xin là rất quan trọng để bảo vệ trẻ em khỏi 

bệnh COVID-19 nhằm giảm hiệu quả tỷ lệ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong. 

 

Chủng ngừa cơ bản với công thức vắc-xin Comirnaty dành cho trẻ mới biết đi cần ba 

liều. Theo khuyến cáo của các chuyên gia địa phương, khoảng cách giữa hai liều đầu 

tiên nên cách nhau ít nhất 8 tuần#. Liều thứ hai và thứ ba cách nhau ít nhất 3 tháng. Trẻ 

mới biết đi cũng được các chuyên gia địa phương khuyến nghị tiêm bắp Comirnaty ở 

mặt trước bên của giữa đùi, mặc dù ưu tiên tiêm ở cánh tay trên (không áp dụng cho trẻ 

sơ sinh) sẽ được tôn trọng. 

 
Rất hiếm trường hợp viêm cơ tim (viêm cơ tim) và viêm màng ngoài tim (viêm màng ngoài tim) 

đã được báo cáo sau khi tiêm vắc xin Comirnaty. Các trường hợp này chủ yếu xảy ra trong 

vòng hai tuần sau khi tiêm chủng, thường xuyên hơn sau khi tiêm vắc xin thứ hai, và thường 

xảy ra hơn ở nam giới trẻ tuổi. Bạn nên cảnh giác với các dấu hiệu của viêm cơ tim và viêm 

màng ngoài tim, chẳng hạn như khó thở, đánh trống ngực và đau ngực, và đi khám ngay nếu 

xảy ra những dấu hiệu này. Trẻ em nên tránh vận động gắng sức trong một tuần sau khi chủng 

ngừa Comirnaty. 

 
Đối với trẻ mới biết đi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi đã tiêm liều 3 mcg vắc-xin Comirnaty và sẽ tròn 5 

tuổi vào thời điểm tiêm liều thứ hai hoặc thứ ba (nhưng chưa đủ 6 tuổi), trẻ có thể tiếp tục nhận 

cùng một liều lượng (tức là 3 mcg) cho liều thứ hai hoặc thứ ba của họ. Nếu họ chọn nhận một liều 

vắc-xin Comirnaty 10 mcg sau khi được 5 tuổi như liều thứ hai hoặc thứ ba, thì không cần thêm liều 

nữa. 

 

 
#  • Phụ huynh / Người giám hộ có thể sắp xếp trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu cá nhân 

trước liều thứ hai sau 21 ngày kể từ liều đầu tiên dưới sự đồng ý của họ sau khi cân nhắc rủi 

ro và lợi ích của từng cá nhân. 

• Đối với trẻ bị suy giảm miễn dịch, khoảng cách giữa hai liều đầu tiên ít nhất là 21 ngày, liều 

thứ ba tiêm sau liều thứ hai 28 ngày, và tiêm liều thứ tư 90 ngày sau liều thứ ba. 

• Đối với trẻ em bị nhiễm COVID-19 trước đó, vui lòng tham khảo 

“Bảng thông tin về việc chủng ngừa COVID-19 cho những người bị nhiễm COVID-19 trước đó”. 



 

Các tác dụng phụ có thể xảy ra của vắc-
xin công thức Comirnaty dành cho Trẻ 

mới biết đi 

Giống như tất cả các loại vắc-xin, Comirnaty có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc 
phải. 

 

Các tác dụng phụ rất phổ biến: 
có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người 

• khó chịu (6 tháng đến < 2 tuổi) 

• chỗ tiêm: đau, sưng, đỏ 

• mệt mỏi 

• đau đầu 

• buồn ngủ (6 tháng đến < 2 tuổi) 

• đau cơ 

• ớn lạnh 

• đau khớp 

• bệnh tiêu chảy 

• sốt 

 
Các tác dụng phụ thường gặp: 
có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 
người 

• buồn nôn 

• nôn mửa 

 
Tác dụng phụ không phổ biến: 
có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 
người 

• hạch bạch huyết mở rộng 
(quan sát thấy thường xuyên 
hơn sau liều tăng cường) 

• cảm thấy không khỏe 

• đau cánh tay 

• mất ngủ 

• ngứa chỗ tiêm 

• phản ứng dị ứng như phát ban hoặc 
ngứa ('phổ biến' từ 6 tháng đến < 2 năm) 

• cảm thấy yếu hoặc thiếu năng lượng / 
buồn ngủ 

• giảm sự thèm ăn ('rất phổ biến' trong 6 
tháng đến < 2 năm) 

• đổ quá nhiều mồ hôi 

• Đổ mồ hôi đêm 

Tác dụng phụ hiếm gặp: 
có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 người 

• một bên mặt xệ xuống tạm thời 

• phản ứng dị ứng như phát ban 
hoặc sưng mặt 

 
Tác dụng phụ rất hiếm: 
có thể ảnh hưởng đến 1 trên 10.000 người 

• viêm cơ tim (viêm cơ tim) hoặc viêm 
màng ngoài tim (viêm màng ngoài tim) có 
thể dẫn đến khó thở, đánh trống ngực 
hoặc đau ngực 

 
Không biết 
(không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn) 

• phản ứng dị ứng nghiêm trọng 

• sưng tấy rộng rãi của chi được tiêm chủng 

• sưng mặt 
(sưng mặt có thể xảy ra ở những bệnh 
nhân đã tiêm chất làm đầy da mặt) 

• một phản ứng da gây ra các đốm hoặc 
mảng màu đỏ trên da, có thể trông 
giống như mục tiêu hoặc "mắt bò" với 
trung tâm màu đỏ sẫm được bao 
quanh bởi các vòng đỏ nhạt hơn 
(ban đỏ đa dạng) 

• cảm giác bất thường trên da, 
chẳng hạn như ngứa ran hoặc cảm 
giác bò (chứng loạn cảm) 

• giảm cảm giác hoặc nhạy cảm, đặc 
biệt là ở da (giảm cảm giác) 

 
 
 
 
 



 
Các thành phần của 

Công thức cho trẻ mới biết đi Vắc xin 
Comirnaty 

Vui lòng không tiêm phòng, nếu bạn bị dị ứng với liều Comirnaty trước đó, hoặc với hoạt 

chất hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này bao gồm: 

(( 4 -hydroxybutyl) azanediyl) bis (hexan- 6,1 -diyl) bis ( 2 -hexyldecanoat) (ALC-

0315 ) / 2 - [(polyetylen glycol) - 2000 ] -N, N-ditetradecylacetamit ( ALC-0159 ) / 

1,2 -Distearoyl-sn-glycero- 3- phosphocholine (DSPC) / 

cholesterol / trometamol / trometamol hydrochloride / sucrose / nước để tiêm 
 

Ngày phiên bản: 23 tháng 11 năm 2022 
 

Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản dịch và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp 
dụng. Trung tâm ở Kwun Tong, do Cơ quan Dịch vụ Cơ đốc Hồng Kông điều hành, cung cấp dịch vụ 
thông dịch qua điện thoại tập trung để hỗ trợ các dân tộc thiểu số sử dụng các dịch vụ công cộng. Vui 
lòng tham khảo trước: 
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 
 

In case of discrepancies between translated version and English version, English version shall prevail.  

The centre in Kwun Tong, operated by the Hong Kong Christian Service, provides centralised 
telephone interpretation service to assist ethnic minorities in their use of public services. Please refer 
to: 
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 
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