
Chủng ngừa cho trẻ sơ sinh
Hướng dẫn dành cho cha mẹ

Dưới đây là những loại vắc-xin mà con quý vị cần!

Mới sinh HepB

2 tháng HepB
1–2 tháng1 + DTaP + PCV + Hib + Bại liệt + RV

4 tháng HepB2 + DTaP + PCV + Hib + Bại liệt + RV

6 tháng HepB 
6–18 tháng1

+ DTaP + PCV + Hib3 + Bại liệt 
6–18 tháng1

+ RV4 + Cúm5 + COVID6

12 tháng  
tuổi trở lên

MMR 
12–15  
tháng1

+
DTaP 
15–18  
tháng1

+
PCV 
12–15  
tháng1

+
Hib 
6–18  
tháng1

+
Thủy đậu 

12–15  
tháng1

+
HepA7 
12–23  
tháng1

+ Cúm5

Lưu ý về bảng trên:
1. Đây là độ tuổi nên chích vắc-xin này.
2. Con quý vị có thể không cần chích vắc-xin Hep B lúc 4 tháng tuổi, tùy theo loại vắc-xin được sử dụng. Hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của 

quý vị.
3. Con quý vị có thể không cần chích vắc-xin Hib lúc 6 tháng tuổi, tùy theo loại vắc-xin được sử dụng. Hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
4. Con quý vị có thể không cần chích vắc-xin RV lúc 6 tháng tuổi, tùy theo loại vắc-xin được sử dụng. Hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
5. Tất cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên cần được chích vắc-xin cúm vào mùa thu hoặc mùa đông hằng năm.
6. Con quý vị sẽ cần chích 2 hoặc 3 liều, tùy theo nhãn hiệu vắc-xin ngừa COVID-19 được sử dụng.
7. Con quý vị sẽ cần chích 2 liều vắc-xin HepA, cách nhau ít nhất 6 tháng.

Kiểm tra với bác sĩ hoặc y tá của quý vị để đảm bảo con quý vị được chích tất cả các loại vắc-xin đúng lịch. 
Trong nhiều trường hợp, các loại vắc-xin được kết hợp để giảm số lần chích. Hãy nhớ yêu cầu một thẻ ghi 
chép với ngày chủng ngừa của con quý vị; mang theo thẻ này mỗi lần thăm khám. 

Dưới đây là danh sách các bệnh mà con quý vị sẽ được bảo vệ:

HepB: viêm gan B, một bệnh gan nghiêm trọng
DTaP: bạch hầu, uốn ván và ho gà
PCV: vắc-xin liên hợp phế cầu khuẩn bảo vệ chống lại 
một bệnh nhiễm trùng máu, phổi và não nghiêm trọng
Hib: Haemophilus influenzae loại b, một bệnh nhiễm 
trùng não, họng và máu nghiêm trọng

Bại liệt: bại liệt, một bệnh tê liệt nghiêm trọng
RV: nhiễm vi-rút rota, một bệnh tiêu chảy nghiêm trọng
Cúm: bệnh nhiễm trùng phổi nghiêm trọng
MMR: sởi, quai bị và rubella
COVID-19: một bệnh nghiêm trọng và có khả năng lây 
nhiễm cao
HepA: viêm gan A, một bệnh gan nghiêm trọng
Thủy đậu: còn được gọi là trái rạ
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