
Tiêm vaccin chủng mới corona cho trẻ từ 5 tuổi đến 11 tuổi 

 Trẻ từ 5  tuổi  đến 11 tuổ i  có thể t iêm vacc in  chủng mới  corona.

 Việc t iêm chủng vacc in cho t rẻ em không bắt  buộc.

 Bạn có thể suy nghĩ  về tác dụng và tác dụng phụ của vaccin từ  những t ìm 

k iếm và t iêm hay không thì  bạn hãy quyết  đ ịnh nhé.

 Những người  muốn t iêm, khi  g iấy báo t iêm chủng gửi  về hãy đăng ký l ịch 

t iêm.

 Nếu ngày t iêm mà trẻ đủ 12 tuổi  thì  bắt  buộc phải có phiếu t iêm chủng mới .

 Tổng đà i  t rung tâm vacc in  Corona thành phố YAO

 Hãy điện thoại  tới  số 0570-008-633

Những người  có thể t iêm :  Những người  có hộ khẩu tạ i  thành phố Yao có độ 
tuổ i  từ 5 tuổi  đến 11 tuổi .  

Số lần t iêm :  2 lần  Kể từ  khi  t iêm lần 1  quá 3 tuần sau đó sẽ t iêm lần 2

Phí  t iêm :  Miễn phí

Vacc in t iêm :  Vacc in Pfzier  t rẻ em

Địa điểm :  Các bệnh v iện có thể t iêm vaccin corona chủng mới 

Tại  các đ ịa  đ iểm t iêm chủng công cộng không t iến hành t iêm cho t rẻ  em. Phần 

t rang phía  dưới  có danh sách bệnh v iện bạn hãy tự mình l iên 

hệ để đặt  l ịch .  

 Giấy tờ mang theo khi  đi  t iêm :  Phiếu đăng ký t iêm, phiếu kiểm tra sơ bộ, 

giấy tờ chứng nhận chính chủ, (sổ theo dõi  mẹ và bé, thẻ bảo hiểm, 

mynumber)  

Bắt buộc phải  có phụ huynh đi  kèm và phiếu kiểm tra sơ bộ phải có chữ ký 

của phụ huynh.  

(Nếu cảm thấy lo lắng có thể tư vấn) .  

Trung tâm y tế Yao, phụ t rách t iêm chủng 

072-994-8480(các ngày thường) từ 8 g iờ 45 phút  đến 17 giờ15 phút . 


