
(Vietnamese version) 

Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin CoronaVac cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 3 tuổi * 

 

Từ ngày 4 tháng 8 năm 2022 trở đi, trẻ em từ 6 tháng đến dưới 3 tuổi có thể tiêm vắc xin CoronaVac 

(Sinovac). 

Với đại dịch toàn cầu do nhiễm COVID-19, tiêm chủng là rất quan trọng để bảo vệ trẻ em chống lại bệnh 

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

Ủy ban khoa học về các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin và Ủy ban Khoa học về các Bệnh 

truyền nhiễm và Mới nổi (JSC) thuộc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (CHP) của Sở Y tế, với sự tham gia của 

Ban cố vấn chuyên môn của Giám đốc điều hành (EAP),  đã lưu ý về việc kết quả thử nghiệm lâm sàng dữ 

liệu thử nghiệm từ hai liều vắc-xin CoronaVac (Sinovac) ở trẻ em dưới sáu tháng tuổi cho thấy vắc-xin 

này có tính sinh miễn dịch và không có mối lo ngại mới về tính an toàn. Các chuyên gia đã xem xét việc 

bố trí tiêm chủng cho trẻ từ sáu tháng đến dưới 3 tuổi như sau: 

Số liều:   có thể sử dụng ba liều # 

Liều dùng:  liều lượng của mỗi lần tiêm chủng là như nhau ở trẻ sắp lớn và người lớn 

Khoảng cách giữ các muỗi tiêm: Hai liều đầu tiên nên cách nhau tối thiểu là 28 ngày và liều thứ 

ba được tiêm tối thiểu 90 ngày sau liều thứ hai. 

Đối với trẻ bị suy giảm miễn dịch, khoảng cách giữa hai liều đầu 

tiên tối thiểu là 28 ngày, và tiêm liều thứ ba sau liều thứ hai 28 

ngày. 

Các chuyên gia y tế sẽ sắp xếp tiêm phòng ở cánh tay hoặc đùi cho trẻ sao cho phù hợp. 

* Việc tiêm Vắc xin CoronaVac (Sinovac) cho trẻ em từ 6 tháng đến dưới 3 tuổi không được liệt kê trong 

tờ hướng dẫn sử dụng trên bao bì đã được phê duyệt của CoronaVac được ủy quyền theo Quy định về 

Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (Sử dụng Vắc xin) (Cap. 599K ). Đây là cách sử dụng ngoài nhãn 

được cho phép trong chương trình của Chính phủ theo Quy định Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh 

(Sử dụng Vắc xin) (Cap. 599K), có liên quan đến lời khuyên từ (các) hội đồng / ủy ban bao gồm các 

chuyên gia được chỉ định bởi Chính phủ sau khi xem xét và dự đoán tình hình dịch bệnh hiện tại và 

tương lai, cũng như các dữ liệu liên quan hiện có về hiệu quả và an toàn. Người kê đơn, cấp phát hoặc 

chịu trách nhiệm quản lý vắc xin cho trẻ em nhận vắc xin thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ trong 

chương trình của Chính phủ. 

# Đối với trẻ em bị nhiễm COVID-19 trước đó, vui lòng tham khảo “Tờ thông tin về việc tiêm ngừa 

COVID-19 cho những người đã từng nhiễm COVID-19”. 

 

Bản dịch chỉ mang tính chất tham khảo. Ngày phát hành: 4 tháng 8 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. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.covidvaccine.gov.hk  
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For more information, please visit www.covidvaccine.gov.hk 

 


