Chuẩn bị cho việc
chích ngừa COVID-19
cho con em quý vị
Minnesota, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trẻ em xứng đáng được chích ngừa.
Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi hội đủ điều kiện chích ngừa bằng thuốc chủng ngừa COVID-19 của Pfizer dành cho 5-11 tuổi.

Hãy chuẩn bị đưa con em quý vị đi chích ngừa.
BƯỚC 2:

BƯỚC 3:

Tìm địa điểm chích ngừa và lấy
hẹn.
• Hỏi bác sĩ nhi khoa hoặc y
viện gia đình của quý vị về
việc lấy hẹn.

BƯỚC 1:
Tìm hiểu thông tin về việc thuốc
chủng ngừa an toàn như thế nào
và có tác dụng trong quan trọng
trong việc ngừa COVID-19 ra sao.
• Nói chuyện với bác sĩ nhi khoa,
bác sĩ gia đình của quý vị, hoặc
chuyên viên y tế uy tín.
• Vào trang mạng mới về thuốc
chủng ngừa COVID-19 dành
cho trẻ em và thiếu niên của tiểu
bang tại mn.gov/vaxforkids.
• Vào trang mạng của Trung
tâm kiểm soát và phòng
ngừa bệnh tật Vắc-xin ngừa
COVID-19 cho trẻ em và thanh
thiếu niên (https://ww.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/vaccines/
recommendations/children-teens.
html).

• Vào trang mạng mn.gov/
vaxforkids để tìm và liên lạc
với các cơ sở cung cấp dịch
vụ hoặc nhà thuốc nơi gần
nhất.
• Để ý tìm các địa điểm chích
ngừa tại các trường học hoặc
các địa điểm cộng đồng khác
trên toàn Minnesota.

Đưa con em quý vị đi chích
ngừa.
• Đi cùng con em quý vị tới buổi
hẹn.
• Đi vào cùng với con em quý
vị nếu đó là địa điểm phục
vụ người tới không cần hẹn
trước.
• Đưa cả gia đình đi chích
ngừa!
• Lấy thẻ chích ngừa CDC của
quý vị tại buổi hẹn đầu tiên và
mang theo tới buổi hẹn tới.

SỰ THẬT
• Thuốc chủng ngừa này an toàn cho trẻ em 5-11 tuổi.
• Thuốc chủng ngừa này giúp trẻ em và gia đình ngừa
COVID-19.
• Thuốc chủng ngừa này miễn phí.
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