
Khi nào thì trẻ nhỏ và thanh thiếu niên cần chích ngừa?
Tuổi HepB

Viêm gan B

DTaP/Tdap
Bạch hầu, uốn ván, 

ho gà 

Hib
Viêm màng 
não mủ do 

Haemophilus 
influenza 
tuýp b

IPV
Bại liệt

PCV
Liên hợp phế 

cầu khuẩn

RV
Vi rút rota

MMR
Sởi, quai bị, 

rubella

Vari-
cella

Thủy đậu

HepA
Viêm gan A

COVID-19 Sốt xuất 
huyết

HPV
Vi rút papilom  

ở người

Men-
ACWY MenB

Cúm
Viêm màng não cầu khuẩn

Mới sinh
(trong vòng 24 

giờ sau khi sinh)

2 tháng

4 tháng 1

6 tháng

(6–18 
tháng)

1

(6–18 
tháng)

1

3

Vắc-xin ngừa 
COVID-19  

được khuyến 
cáo cho tất cả 
mọi người từ 
6 tháng tuổi 

trở lên Vắc-xin ngừa 
cúm được 

khuyến cáo 
chích hằng 

năm cho tất cả 
mọi người  
từ 6 tháng  
tuổi trở lên

12 tháng

2

(15–18  
tháng)

(12–15 
tháng)

(12–15 
tháng)

(12–15 
tháng)

(12–15 
tháng)

(2 liều được 
chích cách 

nhau 6 tháng 
thường ở 

12–23  
tháng tuổi) 

Vắc-xin HepA 
(2 liều)  

cũng được 
khuyến cáo  

cho trẻ em và 
thanh thiếu 
niên chưa  

được chích 
ngừa trước  

đó.

15 tháng

18 tháng

19–23 tháng

4–6 tuổi

7–10 tuổi
4

Vắc-xin ngừa 
sốt xuất huyết 
được khuyến 
cáo cho một 

số trẻ em  
nhất định

5,6
11–12 tuổi (Tdap)

13–15 tuổi

16–18 tuổi 7,8

(6 tháng trở lên)

Một liều mỗi mùa thu hoặc 
mùa đông cho tất cả những 
người từ 6 tháng tuổi trở lên. 
Một số trẻ dưới 9 tuổi cần 
chích 2 liều; hãy hỏi bác sĩ 
của con quý vị xem bé có cần 
chích hơn 1 liều hay không.

1  Tùy theo loại vắc-xin mà bác sĩ sử dụng, con của quý vị có thể không  
cần đến liều này.

2  Liều DTaP này có thể được chích sớm khi trẻ được 12 tháng tuổi nếu 
liều vắc-xin trước được chích cách đây 6 tháng.

3  Số liều là tùy thuộc vào nhãn hiệu vắc-xin được sử dụng.

4  Những trẻ từ 9 đến 16 tuổi sống tại Puerto Rico, American Samoa,  
U.S. Virgin Islands, Liên Bang Micronesia, Cộng Hòa Marshall Islands,  
và Cộng Hòa Palau, và đã nhiễm sốt xuất huyết được xác nhận bằng  
xét nghiệm trước đây được khuyến cáo chích liệu trình 3 liều vắc-xin 
ngừa sốt xuất huyết.

5  Vắc-xin HPV được chích thường quy ở tuổi 11 hoặc 12 nhưng có thể 
bắt đầu ở 9 tuổi. 

6 Trẻ em có một số tình trạng y tế nhất định sẽ phải chích liều thứ ba.
7  Vắc-xin này có thể được chích cho thanh thiếu niên khỏe mạnh. Thanh 

thiếu niên đang có một số tình trạng sức khỏe nhất định cũng được 
khuyến cáo chích vắc-xin này.

8  Tùy theo ý kiến bác sĩ, con quý vị ở tuổi thanh thiếu niên có thể cần 
chích liều bổ sung.
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