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Thông cáo báo chí 
 

 

Liều tăng cường được mở rộng chích 
cho trẻ em từ 5-11 tuổi  

26 tháng Tám, 2022 Báo chí thắc mắc 

Người dân Aberta có thể bắt đầu ghi danh chích vắc-
xin COVID-19 liều tăng cường cho trẻ em tuổi từ 5 đến 
11, dựa trên các đề nghị từ Ủy Ban Cố Vấn Quốc Gia 
về Chủng Ngừa và Ủy Ban Cố Vấn Chủng Ngừa của 
Alberta. 

Việc đăng ký chích ngừa sẽ mở vào ngày 29 tháng Tám và các liều tăng cường sẽ 

bắt đầu được chích vào ngày 31 tháng Tám. 

Bộ Y Tế Canada đã chấp thuận cho dùng vắc-xin Pfizer (Comirnaty) liều tăng 

cường ở trẻ em tuổi từ 5 đến 11 vào ngày 19 tháng Tám. Đây là vắc-xin COVID-19 

liều tăng cường đầu tiên được cho phép dùng tại Canada ở nhóm tuổi này. Các trẻ 

em có hệ miễn dịch suy yếu đã đủ điều kiện để chích loạt thuốc chính ba liều, vì vậy 

liều tăng cường sẽ là liều thứ tư của các em. 

Phụ huynh và người giám hộ được khuyến khích tìm thông tin đúng và đáng tin cậy 

để giúp thực hiện quyết định của mình về vắc-xin và để thảo luận các điều lợi cũng 

như rủi ro với chuyên viên chăm sóc sức khỏe của họ trước khi cho con mình chủng 

ngừa. 

Đăng ký một cuộc hẹn chích vắc-xin COVID-19 cho trẻ 
em từ 5 đến 11 tuổi 
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Các cuộc hẹn chích liều tăng cường phải được đăng ký thông qua Hệ Thống Đăng 

Ký Chích Ngừa của Alberta tại alberta.ca/vaccine hay bằng cách gọi Health Link số 

811. Một số các tiệm thuốc tây có thể nhận chích mà không cần phải làm hẹn trước. 

Trẻ em 5 đến 11 tuổi sống tại các cộng đồng Thổ dân có thể chích liều tăng cường 

thông qua các trạm y tế công cộng hay các cơ sở điều dưỡng. 

Các số liệu ngắn gọn 

• Ở nhóm tuổi này, các ước đoán về tính hiệu quả của loạt thuốc chích 

ngừa chính chống lại việc bị nhiễm và có triệu chứng với biến thể Omicron 

thay đổi trong khoảng từ 30 đến 50 phần trăm. Các ước đoán về tính hiệu 

quả của vắc-xin chống bị bệnh nghiêm trọng kể cả phải nhập viện do 

nhiễm Omicron là trong khoảng từ 41 đến 68 phần trăm. 

• Các kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có khả 

năng chịu đựng được tốt với liều thuốc tăng cường Comirnaty và làm tăng 

đáng kể mức kháng thể bảo vệ ở những người có chích liều tăng cường. 

Các tác dụng phụ chủ yếu nhẹ hay vừa phải sẽ hết đi trong một vài ngày. 

• Cho đến nay tại Alberta: 

o 51 phần trăm trẻ em tuổi 5 đến 11 đã chích ít nhất một liều vắc-xin 

COVID-19 tại Alberta. 

o Các số liệu thống kê của Alberta về COVID-19 có thể được tìm thấy 

trực tuyến.  

Thông tin có liên quan 

• Thông tin về vắc-xin COVID-19 và các hồ sơ 

• Thông tin của AHS về việc đăng ký chích vắc-xin 

 

 

 
 

 

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes
https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17295.aspx&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C545d3f979b8c43b48fb108da87847a70%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637971300297760190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1r3b8ZNabdmve79CqG2qowFRpJI1TeM09MydnUz6%2BTk%3D&reserved=0

