
 

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 is available for kids
ages 5 to 11. 

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

sccFreeVax.org  (408) 970-2000 

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.



Q.
Children can get sick from COVID-19. Some
children get rare but severe complications
from the COVID-19 virus. The vaccine is the
best protection.

A child can also spread COVID-19 to other
people even if that child does not have
symptoms. The vaccine is the best prevention.

Vaccinated children will be able to participate
in more activities and attend more events.

Why should I vaccinate my child?

The Pfizer vaccine for children age 5 to 11
is a smaller dose than the Pfizer vaccine for
adults. It is one-third of an adult dose. Just
like adults, children need two doses of the
vaccine, three weeks apart.

Q. Is the vaccine for children the same
as the one for adults?

I cannot go with my child to the
clinic. Can they get vaccinated
without me?Q.

Yes. If the consent form is complete and
signed, your child can get vaccinated without
a parent or guardian present. A parent or
guardian may need to be available by phone
during the time of the appointment. The
consent form can be found at sccFreeVax.org.

Q. How do I know the vaccine is
effective and safe for children?

Studies found that the vaccine for children is
safe and works well to protect children from
COVID-19. Hundreds of millions of adults
have already taken the safe and effective
Pfizer vaccine.
 

Q. Is my child eligible for the vaccine?

Yes! All children ages 5 to 11 will be eligible
for the Pfizer vaccine. Children with allergies
to food or animals should get the COVID-19
vaccine. You can speak with a nurse at the
clinic if you have concerns. If your child is
sick with COVID-19 right now, they must
wait until they get better to get the vaccine.

Q. My child got sick with COVID-19 in
the past. Do they still need to get
the vaccine?

Yes. Having COVID-19 does not prevent your
child from getting the virus again. The
vaccine is the best protection to prevent your
child from getting COVID-19 again.

Frequently
Asked Questions
For Parents

sccFreeVax.org
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Can my child go to school if
they don’t feel well soon after
being vaccinated?Q.

If they are better within 48 hours, your
child can go back to school.
If they still feel sick longer than 48 hours,
keep your child at home and talk to your
child’s doctor to make sure they don’t
have COVID-19 or another infection.
Please remember, the vaccine can’t give
your child COVID, but they could have
been infected just before getting
vaccinated.

If your child has fever, headache, chills, or
body aches soon after vaccination, they
should stay home.

Are COVID-19 vaccines linked
to heart health problems?Q.

Heart health problems are very rare.
Symptoms are usually mild and can be
treated. COVID-19 disease causes more
serious health problems than the vaccine.
The vaccine is the best protection against
COVID-19 heart health problems.

What if my child has a fear of
needles or history of fainting
when getting shots?Q.

Our staff keep children feeling comfortable
and safe during vaccination. You can hold
your child on your lap while they get the shot.

Does the vaccine have any
side effects?Q.

Some people feel mild side effects after
vaccination. Common side effects are
redness where the shot was given, muscle
aches, and fever.

Does the vaccine affect fertility?Q.
No. There is no effect on female or
male fertility.
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Fill Out Your Child's Forms: Step by Step

Please fill out all the pages of your child's forms. Make sure the forms
are complete and accurate. This guide helps answer your questions.

1. Write in your child's last name and first name. Use the spelling and names that match your
legal documents. If your child has multiple last names, please include all of them. This will help
us find your records in the future. 

If your child received a COVID-19 vaccine in another country, please check "yes." 2.
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Have you ever had an allergic reaction to any of the following?

These allergic reactions are very rare. This does not include allergic reactions to food, pets,
bee sting, or other vaccines, This question only asks if your child has ever had an allergic
reaction to parts of the COVID-19 vaccine.

Answer "yes" if your child had a severe allergic reaction (such as anaphylaxis) to a part of the
COVID-19 vaccine. This includes hives, swelling, or trouble breathing, including wheezing
within 4 hours.

Previous dose of the COVID-19 vaccine
Component of the COVID-19 vaccine, including polysorbate or polyethylene glycol
(PEG), which is found in some medications, such as laxatives and preparations
for colonoscopy procedures

Fill Out Your Child's Forms: Step by Step

For most of these questions, your child should still be vaccinated if you answer "yes." If you
answer "yes," the nurse will ask additional questions at the clinic. 3.
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Do you have a bleeding disorder or are you taking a blood thinner other than Aspirin?

If your child has a bleeding disorder or takes blood thinner, they can still get the vaccine. If
this applies, the vaccinator will use a thinner needle. This special needle is only needed if
your child has a bleeding disorder or is taking a blood thinner. Your child should not stop
taking Aspirin or any anticoagulant before vaccination.

In the last 3 months, have you had a Stem Cell/Bone Marrow transplant or
undergone Cellular Therapy (CAR T Cell therapy)?

Patients who have had T cell therapy or gotten a stem cell or bone marrow transplant may
be immunocompromised. This makes them more likely to get COVID-19. It is highly
recommended for those patients to get the vaccine. Talk to your child's doctor about a third
dose if this applies.

Are you currently undergoing chemotherapy for acute leukemia?

Like patients who have had T cell therapy, children with leukemia who are actively getting
chemotherapy have weaker immune systems, and are more at risk to contract COVID-19
virus. It is highly recommended that these children get vaccinated. Talk to your child's
doctor about a third dose if this applies.

Fill Out Your Child's Forms: Step by Step

Have you ever had a severe allergic reaction (anaphylaxis) to anything? This would
include food, pet, environmental, or oral medication allergies.

If you answer "yes," your child can still get vaccinated. A severe allergic reaction means 
your child had trouble breathing, needed an EpiPen, or went to the hospital because of the
allergic reaction. You do not need to mark "yes" if your child gets watery eyes or a stuffy
nose when they are near foods, animals, or pollen.

Have you received antibody therapy (monoclonal antibodies or convalescent serum)
as a treatment for COVID-19 in the last 90 days? 

If your child was sick with COVID-19 and they received monoclonal antibody treatment, wait
90 days before getting your child vaccinated.

Have you ever had an allergic reaction to another vaccine (other than COVID-19
vaccine) or another injectable medication?

If you answer "yes," your child can still get vaccinated. A history of allergic reaction within 4
hours to any other vaccine will alert the clinic staff to be more cautious. Your child will need
to wait for 30 minutes after vaccination in the rare case that an allergic reaction occurs.



5. A parent or guardian must sign to give consent for anyone under age 18. To allow your child to be
vaccinated, sign the first line. Write your child's name on the second line and today's date. Then
write out your full name in print on the third line, and your relationship to your child (for example,
mother, uncle) on the bottom line.

6. Include all of your child's last names if
they have more than one. Please write
the date of birth in the format of
Month/Day/Year. Include your phone
number, address, and email address. Your
contact information will be used to
contact you about your child's second
dose. Please also include your preferred
language, so we can contact you in the
language you prefer.

Fill Out Your Child's Forms: Step by Step

The consent form says that you understand your child will
be receiving the COVID-19 vaccine and that a digital
record of their vaccine will be entered into the California
Immunization Registry (CAIR). If this is your child's first
dose, it also says that you understand that your child will
need to come back for a second dose in order to be fully
immunized. QR codes at the bottom of the page connect
you to more about the vaccines online.

4.
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8. The final set of questions is to help promote vaccine equity. Please answer all five questions,
including the bolded question at the bottom. Answer the questions as they apply to your child,
not as they apply to you. For example, if you are a migratory worker but your child is not, you
would select "No." However, if you receive Section 8 Housing and your child lives with you, they
are also receiving this housing and you would select "Yes." These questions are optional, so if
you do not wish to answer them check "Declined to Answer" for all five questions.

The remaining questions on this page are these same five questions in
different languages. You only need to answer the questions in your language.

Please check your forms to make sure all four pages
are complete and accurate. This is especially important
if you will not be going with your child when they get
vaccinated. Bring the signed consent form and all
completed forms. Also bring your child's yellow
childhood immunization card if you have it. 

Fill Out Your Child's Forms: Step by Step

7. Race and ethnicity are collected
to determine different
populations' vaccine rates. You
may check off more than one
race. If you do not wish to answer,
check "(21) Patient Declined".
Please also select an ethnicity. If
your child is not Hispanic or
Latino, you may check "(5) Not
Hispanic or Latino" for ethnicity.
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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.  

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

sccVacuna.org  (408) 970-2000 

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.



La vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años
es una dosis más pequeña que la vacuna de
Pfizer para adultos. Es un tercio de la dosis
para adultos. Al igual que los adultos, los
niños necesitan dos dosis de la vacuna, con
un intervalo de tres semanas.

Q. ¿La vacuna para los niños es la misma
que la de los adultos?

Los niños se pueden enfermar de COVID-19.
Algunos niños sufren complicaciones raras pero
graves a causa del virus del COVID-19. La vacuna
es la mejor protección.

Un niño también puede contagiar el COVID-19 a
otras personas aunque no tenga síntomas. La
vacuna es la mejor prevención.

Los niños vacunados podrán participar en más
actividades y asistir a más eventos.

Q. ¿Por qué debo vacunar a mi hijo?

No puedo ir con mi hijo a la clínica.
¿Pueden vacunarse sin mí?Q.

Sí. Si el formulario de consentimiento está
completo y firmado, su hijo puede vacunarse
sin la presencia de un padre o tutor. Es posible
que un padre o tutor deba estar disponible por
teléfono durante el horario de la cita. El
formulario de consentimiento se puede
encontrar en sccVacuna.org

Q. ¿Cómo sé que la vacuna es eficaz
y segura para los niños?

Los estudios han demostrado que la vacuna
para niños es segura y funciona bien para
proteger a los niños contra el COVID-19.
Cientos de millones de adultos ya han tomado
la vacuna de Pfizer, segura y eficaz. 

Q. ¿Puede mi hijo recibir la vacuna?

Sí. Todos los niños de 5 a 11 años podrán
recibir la vacuna de Pfizer. Los niños con
alergias a los alimentos o a los animales deben
recibir la vacuna contra el COVID-19. Puede
hablar con una enfermera en la clínica si tiene
dudas. Si su hijo está enfermo de COVID-19 en
este momento, debe esperar hasta que mejore
para recibir la vacuna.

Q. Mi hijo se enfermó con COVID-19
en el pasado. Es necesario que
reciba la vacuna?

Sí. Tener COVID-19 no evita que su hijo vuelva a
contraer el virus. La vacuna es la mejor
protección para evitar que su hijo vuelva a
contraer el COVID-19.

Preguntas
frecuentes para
los padres

sccVacuna.org
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¿Están las vacunas contra el
COVID-19 relacionadas con los
problemas de salud del corazón?Q.

Los problemas de salud del corazón son muy
raros. Los síntomas suelen ser leves y pueden
tratarse. La enfermedad de COVID-19 causa
problemas de salud más graves que la vacuna.
La vacuna es la mejor protección contra los
problemas de salud del corazón de COVID-19.

¿Qué ocurre si mi hijo le tiene miedo
a las agujas o tiene antecedentes de
desmayos al recibir vacunas?Q.

Nuestro personal hace que los niños se
sientan cómodos y seguros durante la
vacunación. Puede sentar a su hijo en sus
piernas mientras le ponen la vacuna.

¿Tiene la vacuna efectos
secundarios?Q.

Algunas personas sienten efectos
secundarios leves después de la vacunación.
Los efectos secundarios más comunes son el
enrojecimiento en el lugar de la inyección,
los dolores musculares y la fiebre.

¿Afecta la vacuna a la fertilidad?Q.
No. No hay ningún efecto sobre la
fertilidad femenina o masculina.

sccVacuna.org

¿Puede mi hijo ir a la escuela si no
se siente bien después de haber
sido vacunado?Q.

Si mejora dentro de 48 horas, su hijo
puede volver a la escuelal.
Si sigue sintiéndose mal durante más de
48 horas, mantenga a su hijo en casa y
hable con el médico de su hijo para
asegurarse de que no tiene COVID-19 u
otra infección.
Por favor, recuerde que la vacuna no
puede contagiar a su hijo con COVID,
pero podría haberse infectado justo
antes de ser vacunado.

Si su hijo tiene fiebre, dolor de cabeza,
escalofríos o dolores corporales poco
después de la vacunación, debe quedarse
en casa.

 (408) 970-2000 



Llene los formularios de su hijo: Paso a paso

Por favor llene todas las páginas de los formularios de su hijo.
Asegúrese de que los formularios estén completos y sean precisos. Esta
guía le ayudará a responder a sus preguntas.

1. Escriba el apellido y el nombre de su hijo. Utilice la ortografía y los nombres que coincidan con
sus documentos legales. Si su hijo tiene varios apellidos, incluya todos ellos. Esto nos ayudará
a encontrar sus registros en el futuro. 

Si su hijo recibió la vacuna contra el COVID-19 en otro país, marque "sí".2.
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¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica a alguno de los siguientes?

Estas reacciones alérgicas son muy raras. Esto no incluye las reacciones alérgicas a los
alimentos, a los animales domésticos, a la picadura de abeja o a otras vacunas. Esta
pregunta sólo se refiere a si su hijo ha tenido alguna vez una reacción alérgica a partes de la
vacuna contra el COVID-19.

Responda "sí" si su hijo tuvo una reacción alérgica grave (como anafilaxia) a una parte de la
vacuna contra el COVID-19. Esto incluye urticaria, hinchazón o problemas para respirar,
incluyendo sibilancias en un plazo de 4 horas.

Dosis previa de la vacuna contra el COVID-19
Componente de la vacuna contra el COVID-19, incluido el polisorbato o el
polietilenglicol (PEG), que se encuentra en algunos medicamentos, como los
laxantes y los preparados para procedimientos de colonoscopia

Llene los formularios de su hijo: Paso a paso

Para la mayoría de estas preguntas, su hijo debe ser vacunado igualmente si responde "sí". Si
responde "sí", la enfermera le hará más preguntas en la clínica.3.
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¿Tiene algún trastorno hemorrágico o está tomando algún anticoagulante que no sea
Aspirina?

Si su hijo tiene un trastorno hemorrágico o toma un anticoagulante, puede seguir siendo
vacunado. En este caso, el vacunador utilizará una aguja más fina. Esta aguja especial sólo
es necesaria si su hijo tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante. Su
hijo no debe dejar de tomar Aspirina ni ningún anticoagulante antes de la vacunación.

En los últimos 3 meses, ¿se ha sometido a un trasplante de células madre/médula
ósea o a una terapia celular (terapia de células T CAR)?

Los pacientes que se han sometido a una terapia de células T o han recibido un trasplante
de células madre o de médula ósea pueden estar inmunocomprometidos. Esto los hace más
propensos a contraer COVID-19. Se recomienda encarecidamente que esos pacientes se
vacunen. Hable con el médico de su hijo acerca de una tercera dosis si esto es así.

¿Se está sometiendo a quimioterapia por leucemia aguda?

Al igual que los pacientes que se han sometido a la terapia de células T, los niños con
leucemia que están recibiendo quimioterapia de forma activa tienen sistemas inmunitarios
más débiles y corren más riesgo de contraer el virus de COVID-19. Es muy recomendable
que estos niños se vacunen. Hable con el médico de su hijo acerca de una tercera dosis si
esto se aplica.

Llene los formularios de su hijo: Paso a paso

¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica grave (anafilaxia) a algo? Esto
incluiría alergias alimentarias, a animales domésticos, al medio ambiente o a 
medicamentos orales.

Si su respuesta es "sí", su hijo puede seguir siendo vacunado. Una reacción alérgica grave
significa que su hijo tuvo problemas para respirar, necesitó un EpiPen o fue al hospital
debido a la reacción alérgica. No es necesario que marque "sí" si su hijo tiene los ojos
llorosos o la nariz congestionada cuando está cerca de alimentos, animales o polen.

¿Ha recibido terapia de anticuerpos (anticuerpos monoclonales o suero de
convalecencia) como tratamiento para el COVID-19 en los últimos 90 días?

Si su hijo estuvo enfermo de COVID-19 y recibió tratamiento con anticuerpos monoclonales,
espere 90 días antes de vacunarlo.

¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica a otra vacuna (que no sea la vacuna
contra el COVID-19) o a otro medicamento inyectable?

Si su respuesta es "sí", su hijo puede seguir siendo vacunado. Los antecedentes de reacción
alérgica en un plazo de 4 horas a cualquier otra vacuna alertarán al personal de la clínica
para que sea más precavido. Su hijo tendrá que esperar 30 minutos después de la
vacunación en el raro caso de que se produzca una reacción alérgica.



5. Un padre o tutor debe firmar para dar el consentimiento a los menores de 18 años. Para permitir
que su hijo sea vacunado, firme en la primera línea. Escriba el nombre de su hijo en la segunda línea
y la fecha de hoy. A continuación, escriba su nombre completo en letra de molde en la tercera línea,
y su relación con su hijo (por ejemplo, madre, tío) en la línea inferior.

6. Incluya todos los apellidos de su hijo si
tiene más de uno. Escriba la fecha de
nacimiento en el formato Mes/Día/Año.
Incluya su número de teléfono, dirección
y correo electrónico. Su información de
contacto se utilizará para ponerse en
contacto con usted sobre la segunda
dosis de su hijo. Por favor, incluya
también su idioma preferido, para que
podamos ponernos en contacto con
usted en el idioma que prefiera.

Llene los formularios de su hijo: Paso a paso

El formulario de consentimiento dice que usted entiende
que su hijo recibirá la vacuna contra el COVID-19 y que se
introducirá un registro digital de su vacuna en el Registro
de Inmunización de California (CAIR). Si esta es la primera
dosis de su hijo, también dice que usted entiende que su
hijo tendrá que volver para una segunda dosis con el fin de
ser completamente inmunizado. Los códigos QR en la
parte inferior de la página lo conectan con más
información sobre las vacunas en línea.

4.
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8. La última serie de preguntas tiene como objetivo ayudar a promover la equidad en las vacunas.
Por favor, responda a las cinco preguntas, incluyendo la pregunta en negrita de la parte inferior.
Responda a las preguntas según se apliquen a su hijo, no según se apliquen a usted. Por
ejemplo, si usted es un trabajador migratorio pero su hijo no lo es, usted seleccionaría "No". Sin
embargo, si usted recibe una vivienda de la Sección 8 y su hijo vive con usted, también está
recibiendo esta vivienda y usted seleccionaría "Sí". Estas preguntas son opcionales, por lo que si
no desea contestarlas marque "Declinó responder" en las cinco preguntas.

El resto de las preguntas de esta página son estas mismas cinco preguntas en
diferentes idiomas. Sólo tiene que responder a las preguntas en su idioma.

Por favor, revise sus formularios para asegurarse de
que las cuatro páginas estén completas y sean precisas.
Esto es especialmente importante si usted no va a ir con
su hijo cuando lo vacunen. Traiga el formulario de
consentimiento firmado y todos los formularios
completados. También traiga la tarjeta amarilla de
vacunación infantil de su hijo, si la tiene. 

Llene los formularios de su hijo: Paso a paso

7. La raza y el origen étnico se recopilan
para determinar las tasas de
vacunación de las diferentes
poblaciones. Puede marcar más de una
raza. Si no desea responder, marque "
(21) Paciente rechazado". Por favor,
seleccione también un grupo étnico. Si
su hijo no es hispano o latino, puede
marcar "(6) No hispano o latino" para
el origen étnico.
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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.  

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

sccFreeVax.org/vi  (408) 970-2000 

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. 



H.
Trẻ em vẫn có thể bị nhiễm COVID-19.  Một số trẻ
có thể bị các biến chứng, dù hiếm nhưng rất
nghiêm trọng do siêu vi khuẩn COVID-19 gây ra. 
 Tiêm ngừa là cách bảo vệ hiệu quả nhất.

Trẻ em cũng có thể lây COVID-19 cho người khác
ngay cả khi các em không có triệu chứng nào. Tiêm
ngừa là cách ngăn ngừa hiệu quả nhất.

Trẻ em đã tiêm ngừa sẽ có thể tham gia nhiều sinh
hoạt và chương trình hơn.

Vì sao cần tiêm ngừa cho trẻ?

Tôi không thể đi với con tôi. Cháu
có thể được tiêm ngừa mà không có
cha mẹ đi cùng không?H.

Được. Nếu các đơn đã được điền và ký tên
đầy đủ, con em quý vị có thể được tiêm ngừa
mà không cần sự có mặt của phụ huynh hay
người giám hộ.  Phụ huynh hoặc người giám
hộ có thể cần phải trả lời điện thoại lúc các
em đến hẹn tiêm ngừa.  Quý vị có thể lấy
mẫu đơn đồng ý cho phép tại sccFreeVax.org

Liều Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ ít
hơn liều tiêm cho người lớn.  Chỉ bằng một
phần ba liều của người lớn.  Giống như
người lớn, trẻ cũng cần tiêm hai liều, thời
gian tiêm cách nhau ba tuần lễ.

H. Liều tiêm ngừa cho trẻ em có giống
liều cho người lớn không ?

H. Làm sao biết được là tiêm ngừa
hiệu quả và an toàn cho trẻ em?

Các nghiên cứu cho thấy thuốc tiêm ngừa
dành cho trẻ em rất an toàn và hiệu quả để
ngăn ngừa COVID-19.  Hàng trăm triệu
người lớn đã được tiêm loại thuốc Pfizer an
toàn và hiệu quả này.

H. Con tôi có đủ điều kiện để được tiêm
ngừa không?

Đã đủ!  Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã hội đủ điều
kiện để được tiêm ngừa thuốc Pfizer.  Trẻ em bị
dị ứng với thực phẩm hoặc thú vật cần phải được
tiêm ngừa COVID-19. Quý vị có thể hỏi y tá tại
địa điểm tiêm ngừa nếu có thắc mắc.  Nếu con
em quý vị đang bị nhiễm COVID-19, các em phải
chờ đến lúc khoẻ hẳn để được tiêm ngừa.

H.
Trước đây, con tôi đã bị nhiễm
COVID-19. Cháu có cần phải tiêm
ngừa nữa không?

Cần chứ.  Đã bị nhiễm COVID trước đây
không giúp trẻ không bị nhiễm lại. Tiêm
ngừa vẫn là cách bảo vệ trẻ hiệu quả nhất
khỏi bị lây nhiễm lại.

Các Câu Hỏi
Phụ Huynh
Thường Gặp

  (408) 970-2000 
sccFreeVax.org/vi



Tiêm ngừa COVID-19 có liên quan đến
vấn đề sức khỏe tim mạch không?H.

Vấn đề sức khỏe tim mạch rất hiếm khi xảy ra.
Các triệu chứng thường là nhẹ và có thể chữa
trị được. Dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều vấn
đề sức khoẻ nghiêm trọng hơn là tiêm ngừa.
Tiêm ngừa là cách bảo vệ hiệu quả nhất để
không bị các vấn đề sức khỏe tim mạch do
COVID-19  gây ra.

Nếu trẻ sợ kim tiêm và đã
từng bị xỉu khi tiêm?H.

Nhân viên chúng tôi sẽ giúp trẻ cảm thấy
dễ chịu và an toàn khi đi tiêm ngừa.  Quý vị
có thể đặt trẻ ngồi trên lòng khi tiêm ngừa
cho trẻ.

Tiêm ngừa có gây phản ứng
phụ không?H.

Một số người có phản ứng phụ nhẹ sau khi
tiêm ngừa. Những phản ứng phụ thường
gặp là tấy đỏ nơi tiêm, đau nhức và sốt nhẹ.

Tiêm ngừa có ảnh hưởng đến khả
năng sinh sản không?H.

Không.  Tiêm ngừa không ảnh huởng gì tới
khả năng sinh sản của cả nam và nữ giới.

sccFreeVax.org/vi

Con tôi có thể đi học nếu
cháu không được khỏe sau
khi tiêm ngừa không?H.

Nếu cháu khỏe lại trong vòng 48 giờ,
cháu có thể đi học trở lại.
Nếu cháu vẫn còn bệnh sau 48 giờ, hãy
cho cháu nghỉ học và gọi bác sĩ của
cháu để biết chắc là cháu không bị
nhiễm COVID-19 hoặc một chứng bệnh
nào khác.
Hãy nhớ rằng, thuốc tiêm ngừa không
thể truyền COVID cho cháu, nhưng cháu
có thể đã bị nhiễm bệnh ngay trước khi
đi tiêm ngừa. 

Nếu con em quý vị bị sốt cao, nhức đầu, ớn
lạnh hoặc rêm mình sau khi tiêm ngừa, nên
cho cháu nghỉ ở nhà. 

 (408) 970-2000 



Điền đơn cho Trẻ:  Hướng dẫn từng bước

Vui lòng điền tất cả các trang trong đơn của Trẻ.  Đơn cần được điền đầy
đủ và chính xác.  Hướng dẫn này sẽ giúp trả lời các câu hỏi. 

1. Điền đầy đủ họ tên của Trẻ.  Hãy dùng cách viết họ và tên của Trẻ như trên các giấy tờ pháp
lý.  Nếu Trẻ có nhiều họ, vui lòng ghi đầy đủ các họ của trẻ.  Điều này sẽ giúp chúng tôi dễ
dàng tìm ra hồ sơ của Trẻ sau này. 

Nếu Trẻ được tiêm ngừa COVID-19 từ quốc gia khác, vui lòng đánh dấu "Có". 2.

Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4
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Trẻ đã từng có phản ứng với những thứ sau đây không?

Các phản ứng này rất hiếm hoi. Không bao gồm phản ứng với thức ăn, thú nuôi, bị ong đốt
hoặc các loại thuốc tiêm ngừa khác.  Câu hỏi này chỉ để biết là con của quý vị có từng bị
phản ứng với thành phần nào trong thuốc tiêm ngừa COVID-19 mà thôi. 

Trả lời "có" nếu trẻ từng có phản ứng mạnh (như bị sốc phản vệ) với một thành phần nào
của thuốc tiêm ngừa COVID-19. Điều này bao gồm nổi mề day, sưng tấy, hoặc khó thở bao
gồm thở khò khè trong vòng 4 giờ sau đó.

Liều tiêm ngừa COVID-19 trước đây
Thành phần trong thuốc tiêm ngừa COVID-19, bao gồm chất polysorbate hoặc
polyethylene glycol (PEG), có thể được tìm thấy trong một số thuốc men. như
thuốc xổ và chất dùng để chuẩn bị trước khi làm thủ tục soi ruột

Điền đơn cho Trẻ: Hướng dẫn từng bước

Cho đa số các câu hỏi, Trẻ vẫn nên được tiêm ngừa nếu câu trả lời là "có". Nếu trả lời "có", y tá
sẽ có thêm câu hỏi tại địa điểm tiêm ngừa. 3.

Trang 1



Trẻ có bị chứng rối loạn về xuất huyết hoặc phải uống thuốc loãng máu nào khác ngoài
thuốc Aspirin không?

Nếu Trẻ bị rối loạn về xuất huyết hoặc đang uống thuốc loãng máu, Trẻ vẫn có thể được
tiêm ngừa.  Trong trường hợp này, nhân viên tiêm ngừa cần dùng kim tiêm mỏng hơn.  Loại
kim tiêm đặc biệt này chỉ được dùng nếu Trẻ bị chứng rối loạn về việc chảy máu hoặc đang
dùng thuốc loãng máu.  Trẻ không cần phải ngưng uống Aspirin hoặc thuốc chống đông
máu trước khi tiêm ngừa.

Trong 3 tháng vừa qua, Trẻ có từng làm phẫu thuật cấy ghép Tế bào gốc/Tủy xương
hoặc được Trị liệu với Tế bào (chẳng hạn như Tế bào CAR-T) không?

Bệnh nhân được trị liệu với Tế bào T hoặc cấy ghép tế bào gốc hoặc tủy xương thường sẽ
có hệ miễn dịch bị ức chế.  Điều này làm cho họ rất dễ bị nhiễm COVID-19.  Vì vậy họ rất
cần được tiêm ngừa ngay.  Hãy nói chuyện với bác sĩ nhi khoa của Trẻ về liều thứ 3 nếu cần
thiết. 

Trẻ hiện có đang được hóa trị vì bệnh bạch cầu cấp tính không? 

Cũng như bệnh nhân được trị liệu với Tế bào T, trẻ em bị bệnh bạch cầu cấp tính đang được
hóa trị cũng sẽ có hệ miễn dịch bị suy yếu, và có nhiều rủi ro bị nhiễm siêu vi khuẩn COVID-
19.  Những Trẻ này rất cần được tiêm ngừa ngay.  Hãy nói chuyện với bác sĩ nhi khoa của
Trẻ về liều thứ 3 nếu cần thiết. 

Điền đơn cho Trẻ: Hướng dẫn từng bước

Trẻ đã từng có phản ứng nghiêm trọng (sốc phản vệ) với thứ gì không?  Điều này bao
gồm dị ứng với thực phẩm, thú nuôi, môi trường hoặc với thuốc uống. 

Nếu trả lời "có", Trẻ vẫn có thể được tiêm ngừa.   Phản ứng dị ứng nghiêm trọng có nghĩa là
Trẻ bị khó thở, cần sử dụng Epipen, hoặc phải nhập viện vì bị dị ứng.  Quý vị không cần
đánh dấu "có" nếu Trẻ chỉ bị chảy nước mắt hoặc nghẹt mũi khi Trẻ đến gần thức ăn, thú
vật hoặc phấn hoa.  

Trẻ đã từng nhận trị liệu với kháng thể (kháng thể đơn dòng hoặc huyết thanh
dưỡng) như một phương pháp trị bệnh COVID-19 trong 90 ngày qua không?  

Nếu Trẻ đã từng bị bệnh COVID-19 và được trị liệu với kháng thể đơn dòng, hãy chờ qua 90
ngày trước khi cho trẻ tiêm ngừa.  

Trẻ đã từng có phản ứng với một loại thuốc ngừa (ngoài thuốc tiêm ngừa COVID-19)
hoặc một loại thuốc tiêm nào không? 

Nếu trả lời "có", Trẻ vẫn có thể được tiêm ngừa.  Hồ sơ người từng bị phản ứng một loại
thuốc tiêm ngừa nào trong vòng 4 giờ sau khi tiêm cũng cần được báo động cho nhân viên
tại địa điểm tiêm ngừa biết để họ thận trọng hơn.  Trẻ cần được quan sát 30 phút sau khi
tiêm ngừa để đề phòng các trường hợp bị phản ứng hiếm gặp, có thể xảy ra.  



5. Cha mẹ hoặc người giám hộ phải ký tên để cho phép trẻ dưới 18 tuổi được tiêm ngừa. Để trẻ được
tiêm ngừa, hãy ký tên vào dòng thứ nhất. Hãy viết tên trẻ vào dòng thứ nhì và đề ngày hôm nay.
Sau đó, ghi đầy đủ tên họ của quý vị bằng chữ in vào dòng thứ ba, và liên hê giữa quý vị và trẻ (ví
dụ, mẹ, chú, bác, cậu) vào dòng cuối.

6. Ghi đầy đủ tất cả các họ của trẻ nếu có
nhiều hơn một họ. Hãy viết ngày tháng
năm sinh dưới dạng Tháng/Ngày/Năm.
Ghi đầy đủ số điện thoại, địa chỉ và email
của quý vị. Thông tin liên lạc của quý vị
sẽ được dùng để nhắc quý vị cho trẻ tiêm
liều thứ hai. Hãy cho chúng tôi biết ngôn
ngữ quý vị thường dùng để chúng tôi liên
lạc với quý vị trong ngôn ngữ đó . 

Điền đơn cho Trẻ: Hướng dẫn từng bước

Mẫu đồng ý cho biết rằng quý vị đã hiểu là trẻ sẽ được
tiêm ngừa COVID-19 và sẽ có hồ sơ dưới dạng kỹ thuật số
được lưu trong hồ sơ ghi danh tiêm ngừa của California
(California Immunization Registry - CAIR). Nếu đây là liều
tiêm ngừa đầu tiên của trẻ, thì mẫu này cũng cho biết rằng
quý vị đã hiểu là sẽ phải trở lại cho liều thứ hai để được
xem là đã tiêm ngừa đầy đủ. Các mã số QR tại phần cuối
trang sẽ giúp quý vị kết nối với các thông tin có thêm trên
mạng về thuốc tiêm ngừa.

4.
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8. Phần câu hỏi cuối cùng là để giúp thúc đẩy sự công bằng trong việc tiêm ngừa. Hãy trả lời tất
cả 5 câu hỏi, bao gồm cả câu hỏi được in đậm dưới cùng. Hãy trả lời các câu hỏi khi áp dụng
cho trẻ, chứ không phải cho quý vị. Vì dụ, nếu quý vị là một người công nhân nhập cư, nhưng
trẻ không phải, quý vị nên trả lời "Không."  Tuy nhiên, nếu quý vị đang nhận Trợ Cấp Nhà Ở
Section 8 và trẻ sống chung với quý vị, xem như trẻ cũng được nhận trợ cấp này và quý vị nên
trả lời "Đúng". Quý vị không bắt buộc phải trả lời những câu hỏi này, vì vậy nếu quý vị không
muốn trả lời, hãy chọn "Không trả lời" cho cả 5 câu hỏi.

Các câu hỏi còn lại trên trang này là năm câu hỏi giống nhau trong các ngôn
ngữ khác nhau. Quý vị chỉ cần trả lời các câu hỏi trong ngôn ngữ của quý vị.

Hãy kiểm tra lại mẫu đơn để biết chắc là đã điền đầy đủ và
chính xác mọi chi tiết. Điều này càng quan trọng hơn nữa nếu
quý vị không đích thân đưa trẻ đi tiêm ngừa. Hãy nhớ mang
theo mẫu đơn đã được ký tên và mọi giấy tờ đã được điền đầy
đủ. Đồng thời nếu có, hãy mang theo thẻ tiêm ngừa màu vàng
của trẻ em. 

Điền đơn cho Trẻ: Hướng dẫn từng bước

7. Chúng tôi thu thập dữ liệu về chủng
tộc và sắc dân để xác định tỷ lệ tiêm
ngừa của các nhóm khác nhau. Quý vị
có thể đánh dấu vào nhiều hơn một
chủng tộc. Nếu không muốn trả lời,
hãy đánh dấu vào ô "(21) Bệnh nhân
từ chối trả lời". Cũng xin vui lòng đánh
dấu vào một sắc dân. Nếu con của quý
vị không phải người gốc Tây Ban Nha
hoặc gốc La Tinh, quý vị có thể đánh
dấu vào "(5) Không phải gốc Tây Ban
Nha hoặc La Tinh .

Trang 3
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