
Vắc-xin ngừa COVID-19 
trong thời kỳ mang thai 
và cho con bú

Chích ngừa là an toàn và quan trọng đối  
với sức khỏe của quý vị và con quý vị

Phụ nữ mang thai bị COVID-19 có nguy cơ cao hơn để bị sẩy thai 
hoặc sinh non. Con của họ cũng có nhiều khả năng cho thấy các 
biểu hiện đau đớn trong khi sinh hoặc cần được điều trị trong 
khu chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh trong bệnh viện. 
Chích ngừa là cách tốt nhất để giảm thiểu những rủi ro này.

Những lợi ích cho  
con của quý vị

Chích ngừa trước khi thụ thai có nghĩa là quý vị có khả năng bảo vệ 
chống lại COVID-19 trong suốt thai kỳ.

• Mang thai trước hoặc sau khi chích ngừa COVID-19 đều an toàn
• Chích ngừa không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản
• Quý vị không cần phải thử thai trước khi chích ngừa 

Phụ nữ có dự định 
mang thai
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Chích ngừa trong khi mang thai

“Chích ngừa 
COVID-19 là an 
toàn trong khi 
mang thai, cho 
quý vị và con  
quý vị..”

“Tôi lo lắng về 
việc chích ngừa 
COVID-19 khi tôi 
đang mang thai..”

Pfizer hoặc Moderna là các loại vắc 
xin COVID-19 được đề nghị cho phụ 
nữ đang mang thai, đang cho con bú 
hoặc dự định mang thai. 
Nghiên cứu cho thấy những loại  
vắc-xin này an toàn cho phụ nữ mang 
thai và cho con bú và họ có thể tiêm 
vắc-xin này vào bất kỳ giai đoạn nào 
của thai kỳ.

Loại  
vắc-xin nào cho phụ nữ 
đang cho con bú?

Các nghiên cứu từ khắp nơi trên thế 
giới đã không tìm ra bất kỳ tác dụng 
phụ nào cụ thể cho phụ nữ mang thai 
hoặc con của họ. Tuy nhiên, có thể có 
những tác dụng phụ rất hiếm nhưng 
vẫn chưa được tìm ra. 

Có bất kỳ tác dụng 
phụ nào không?
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• Đau tại chỗ tiêm
• Nhức đầu
• Đau cơ
• Ớn lạnh và sốt
• Đau khớp
• Tiêu chảy

Những tác  
dụng phụ  

thông thường

Để được bảo vệ tốt nhất, phụ nữ 
có thai nên tiêm vắc-xin Pfizer 
COVID-19 cách nhau ít nhất 3 tuần, 
hoặc vắc xin Moderna COVID-19 
cách nhau ít nhất 4 tuần.
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dịch thuật có ở đây:


