
 
Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam Chuẩn bị ra mắt 

vắc-xin phòng COVID-19 cho Trẻ nhỏ  

(Santa Ana, CA) – Để đáp lại sự chấp thuận của Nhóm Làm Việc Đánh Giá An Toàn Khoa Học 
Miền Tây và Văn Phòng Sức Khỏe Công Cộng California (CDPH) vào Chủ Nhật vừa qua, Cơ quan 
Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam (HCA) đang hoàn thiện các bước chuẩn bị cung cấp vắc xin 
Moderna và Pfizer BioNTech cho trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên. 
  
Tiến sĩ Clayton Chau, Giám đốc HCA cho biết: “Bắt đầu từ tuần này, các lô hàng giới hạn vắc-xin 
COVID-19 cho trẻ nhỏ sẽ bắt đầu được chuyển đến các nhà cung cấp đã đặt hàng vắc-xin thông 
qua CDPH, bao gồm cả HCA”. “Bộ phận Dịch vụ Y tế Công cộng của HCA sẽ hợp tác với Bệnh viện 
Nhi Quận Cam (CHOC) nhằm cung cấp vắc-xin cho trẻ nhỏ tại các địa điểm được chọn ngay sau khi 
hàng đến và các địa điểm đã đi vào hoạt động.” 
  
Để tìm địa điểm vắc xin hiện đang có lô hàng ban đầu và đặt lịch hẹn, vui lòng truy cập 
www.vaccines.gov và tìm kiếm địa điểm theo mã ZIP. Cha mẹ và người giám hộ hợp pháp đang tìm 
vắc xin cho trẻ đã đủ điều kiện tiêm phòng có thể kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cơ 
bản và/hoặc nhà thuốc để biết nhanh tình trạng hiện có của lô hàng. Lịch hẹn tiêm chủng cho 
HCA/CHOC sẽ có trên www.Othena.com vào tuần tới khi kế hoạch hoàn thành. 
 
Theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, những thử nghiệm lâm sàng với hàng nghìn trẻ sơ 
sinh và trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên đối với vắc-xin COVID-19 là chắc chắn an toàn và có khả năng 
kháng viêm. Khuyến nghị sử dụng một liều vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em ít hơn so với thanh 
thiếu niên và người lớn vì đây là liều lượng phù hợp với lứa tuổi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo tất cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn nên tiêm phòng 
ngừa COVID-19. 
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Đợt tiêm chủng chính phòng COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên (CDC) tính từ ngày 19/6/22. 
 

Tuổi của bé Pfizer-BioNTech Moderna 

6 tháng - 4 tuổi 3 liều chính 2 liều chính 

5 tuổi 2 liều chính 2 liều chính 

6-17 tuổi 2 liều chính Không được phép 

 
Để biết thêm nguồn thông tin về COVID-19 như số lượng ca bệnh, tiêm chủng và xét nghiệm ở 
Quận Cam, vui lòng truy cập ochealthinfo.com/covid. 
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