
 

What to Expect: COVID-19 
Shots for Children Ages 5-11
A vaccine clinic is coming to your child's school

Your child needs two shots. They need the second shot three weeks after the first
shot. The vaccine clinic comes back to your school to give the second shot. 

Your child will get the Pfizer vaccine. This is the vaccine that will be available for
kids ages 5 to 11. The vaccine clinic will happen as soon as the federal government
authorizes the vaccine for this group. 

You will get forms to fill out in advance for your child. Your child can get the
vaccine even if you cannot be there. Sign the consent form. We will call 

      you on the telephone if there are any questions.

At the Vaccine Clinic
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1. Public Health staff greet you and
your child and review the forms.

2. We enter information from the
forms into our registration system.

3. A nurse answers your questions and
gives the shot. You stay with your
child while they get the shot.

5. If this is your child's first dose of
vaccine, we schedule a second dose
appointment at the same location.

4. You receive vaccine record cards.
You and your child wait in the
observation area at least 15
minutes after vaccination.

Your child will get a white CDC COVID-19 vaccine record card. Bring
your child's yellow childhood immunization card, if 

      you have one. We will update the yellow card too.



 

Qué esperar: Vacunas contra el
COVID-19 para niños de 5 a 11 años
Una clínica de vacunas viene a la escuela de su hijo

Su hijo necesita dos vacunas. Necesita la segunda vacuna tres semanas después de la
primera. La clínica de vacunas vuelve a su escuela para poner la segunda vacuna.  

Su hijo recibirá la vacuna de Pfizer. Esta es la vacuna que estará disponible para los niños
de 5 a 11 años. La clínica de vacunas se realizará tan pronto como el gobierno federal
autorice la vacuna para este grupo. 

Recibirá formularios para llenar por adelantado para su hijo. Su hijo puede recibir la vacuna
aunque usted no pueda estar presente. Firme el formulario de consentimiento. Le
llamaremos por teléfono si hay alguna duda.

En la clínica de vacunas
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1. El personal de salud pública le recibe a
usted y a su hijo y revisa los formularios.

2. Introducimos la información de los
formularios en nuestro sistema de registro.

3. Una enfermera responde a sus preguntas y
administra la vacuna. Usted se queda con su
hijo mientras le ponen la vacuna.

5. Si se trata de la primera dosis de la
vacuna de su hijo, programamos una cita
para la segunda dosis en el mismo lugar.

4. Usted recibe las tarjetas de registro de
vacunas. Usted y su hijo esperan en la
zona de observación al menos 15
minutos después de la vacunación.

Su hijo recibirá una tarjeta blanca de registro de vacunas del 
      CDC COVID-19. Traiga la tarjeta amarilla de vacunación 
      infantil de su hijo, si tiene una. También actualizaremos
      la tarjeta amarilla.



 

Những Điều Cần Biết: Tiêm Ngừa 
COVID-19 cho Trẻ Em từ 5 đến 11 tuổi
Một địa điểm tiêm ngừa sẽ được tổ chức tại  trường của con em quý vị 

Trẻ sẽ cần tiêm hai liều thuốc.  Liều thứ hai sẽ được tiêm sau khi tiêm liều đầu tiên
được 3 tuần.  Nhân viên tiêm ngừa sẽ trở lại trường để tiêm liều thứ hai cho trẻ.  

Trẻ sẽ được tiêm thuốc tiêm ngừa hiệu Pfizer.  Đây là loạt thuốc tiêm ngừa hiện có
cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.  Địa điểm tiêm ngừa sẽ được mở ngay khi chính quyền
Liên bang phê duyệt thuốc tiêm ngừa cho trẻ em ở độ tuổi này. 

Quý vị sẽ nhận được đơn để điền trước cho Trẻ.  Trẻ vẫn có thể được tiêm ngừa cho
dù quý vị không thể ở bên cạnh.  Hãy ký đơn chấp thuận.  Chúng tôi sẽ gọi điện
thoại cho quý vị nếu có câu hỏi. 

Tại Địa Điểm Tiêm Ngừa
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1. Nhân Viên Y Tế sẽ đón tiếp quý vị và Trẻ và
xem lại đơn.

2. Chúng tôi sẽ nhập thông tin từ đơn vào hệ
thống ghi danh.

3. Y tá có thể trả lời các câu hỏi của quý vị và
tiêm ngừa cho Trẻ.  Quý vị có thể ở bên cạnh
khi trẻ được tiêm ngừa.

5. Nếu đây là liều đầu tiên, chúng tôi sẽ lấy
hẹn cho Trẻ để tiêm liều thứ hai tại cùng
địa điểm.

4. Quý vị nhận thẻ tiêm ngừa.  Quý vị và
Trẻ cần đợi ở khu vực quan sát ít nhất
15 phút sau khi tiêm ngừa.

Trẻ sẽ nhận được thẻ tiêm ngừa COVID-19 màu trắng của CDC.  Hãy
mang theo hồ sơ tiêm ngừa màu vàng của trẻ nếu có.  
Chúng tôi cũng sẽ cập nhật thông tin trên thẻ vàng                           
 này. 
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