Vắc-xin COVID-19 là
An toàn, Hiệu quả và Miễn phí
cho Trẻ từ 5 tuổi Trở lên
Vắc-xin COVID-19 Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi sẽ bảo vệ
trẻ không bị bệnh nặng và giúp trẻ hồi phục để trở về
an toàn với gia đình và bạn bè của mình.
Không có quan ngại về an toàn hoặc tác dụng phụ nghiêm trọng được ghi
nhận trong các thử nghiệm lâm sàng.

Các thử nghiệm lâm sàng bắt đầu vào Tháng Ba năm 2021. Giai đoạn đầu tiên của thử
nghiệm ban đầu gồm 4,500 trẻ em từ sáu tháng đến 11 tuổi tại hơn 90 địa điểm thử nghiệm
lâm sàng trên khắp thế giới.

Hơn 3,000 trẻ em từ 5-11 tuổi đã tham gia thử nghiệm.

Con số này tương đương với số trẻ tham gia trong nhiều thử nghiệm lâm sàng tương tự với trẻ
em. Các thử nghiệm bao gồm các tình nguyện viên từ các chủng tộc và sắc tộc khác nhau, bao
gồm các tình nguyện viên người Da Đen và Gốc Văn hóa Tây Ban Nha/La-tinh (77% Da Trắng,
6% Da Đen, 8% Á Châu, 17% Gốc Văn hóa Tây Ban Nha/La-tinh, 7% đa chủng tộc).

Trẻ được tiêm hai liều vắc-xin Pfizer.

Mỗi liều bằng một phần ba lượng được tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên.

Vắc-xin đã có hiệu quả.

Nó tạo ra các phản ứng miễn dịch tương tự ở trẻ em từ 5-11 tuổi như ở trẻ lớn hơn và người
lớn từ 16 đến 25 tuổi.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) xem xét các thử nghiệm để
xác định xem vắc-xin có an toàn hay không.
Một ủy ban khoa học độc lập kiểm tra công việc này. Vắc-xin đã được cấp phép và Trung
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến nghị sử dụng nó.

Tác dụng phụ tạm thời đối với trẻ từ 5-11 tuổi là tương tự như ở trẻ lớn hơn và
người lớn.
Con quý vị có thể bị đau cánh tay tạm thời, đau đầu và mệt mỏi hoặc đau nhức trong một
ngày hoặc vài ngày. Viêm cơ tim là một tác dụng phụ cực kỳ hiếm gặp mà hầu hết các
trường hợp gặp phải đều ở thể nhẹ. Mọi người thường tự phục hồi hoặc chỉ cần điều trị tối
thiểu. Không có trường hợp viêm cơ tim nào được ghi nhận trong quá trình thử nghiệm lâm
sàng, việc theo dõi vẫn được tiếp tục.
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