COVID-19 và tiêm chủng vắc-xin
dành cho phụ huynh và trẻ em

Vi-rút - Đó là gì?

Tháng 12

Vi-rút Corona
Vi-rút là các hạt rất nhỏ có thể
khiến chúng ta bị ốm, ví dụ: vi-rút
corona gây bệnh COVID-19.

Hệ miễn dịch loại bỏ vi trùng khỏi
cơ thể và giúp chúng ta hồi phục.

Hệ miễn dịch thường mất một đến
hai tuần để học cách nhận biết
một vi-rút mới. Trong khoảng thời
gian đó, chúng ta có thể bị ốm.

Vắc-xin - Đó là gì?
Vắc-xin là một chất lỏng cho cơ
thể biết hình dạng của vi-rút.

Đôi khi, vắc-xin chỉ dùng một phần
nhỏ của vi-rút. Đó là cách hoạt động
của các loại vắc-xin phòng COVID-19
được sử dụng ở Iceland.

Việc tiêm chích một loại vắc-xin
vào cơ thể được gọi là tiêm chủng.
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Tiêm chủng

Đôi khi, hệ miễn dịch cần
được nhắc lại với một lần
tiêm chủng khác, đó là cách
vắc-xin COVID-19 hoạt
động.
Việc tiêm chủng hướng dẫn cho hệ
miễn dịch cách nhận biết vi-rút mà
không làm cho chúng ta bị bệnh.

Nếu vi-rút xâm nhập vào cơ thể chúng ta
sau khi chúng ta đã tiêm chủng, hệ miễn
dịch biết cần loại bỏ vi-rút ngay lập tức.
Thông thường, chúng ta không bị ốm
trong thời gian đó.

Trẻ em có thể được tiêm chủng phòng COVID-19

Hiện tại, trẻ em từ 5 tuổi trở
lên có thể được tiêm chủng.

Ban đầu, chỉ người lớn mới
được tiêm chủng phòng
COVID-19
Sau đó, thiếu niên cũng đã
có thể được tiêm chủng

Tại sao việc tiêm chủng phòng COVID-19 lại tốt cho trẻ em?
Cách ly là gì?

Như vậy sẽ có ít trẻ em
mắc COVID-19 hơn.

Những người tiếp xúc với người nhiễm COVID-19
phải được cách ly để không lây nhiễm cho người
khác.

Trẻ em mắc COVID-19
cần được cách ly nhiều
ngày, ngay cả khi trẻ
không bị ốm
Trẻ em mắc COVID-19
có thể bị ốm.

Cách ly có nghĩa là bạn không được ở gần những
người khác, ngay cả những người trong gia đình
mình. Nhưng không được để trẻ em cách ly một
mình. Đôi khi, bạn phải đến ở trong khách sạn
cùng người lớn để không lây nhiễm cho những
thành viên khác trong gia đình.
Bạn không được ra ngoài.
Thời gian cách ly thường kéo dài 10 ngày.

Tôi đã nhiễm COVID-19; tôi vẫn cần tiêm chủng
phải không?
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Bạn có thể bị tái nhiễm COVID-19.
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Đó là lý do tại sao bạn được
khuyến nghị cần tiêm chủng, tuy
nhiên, chỉ cần tiêm chủng ba
tháng sau khi nhiễm COVID-19.

Trẻ em không được đi tiêm chủng một mình.

Cần có người lớn đi cùng
bạn và ở cùng bạn suốt
thời gian tiêm chủng.

Đôi khi, việc tiêm chủng
được thực hiện theo
nhóm, nhưng bạn có thể
đề nghị tiêm chủng trong
một phòng riêng

Đôi khi, mọi người đều được
tiêm chủng trong phòng
riêng

Đây là cách tiến hành tiêm chủng

Hầu hết mọi người đều ngồi
khi được tiêm vắc-xin ở vai,

nhưng một số người muốn nằm khi tiêm

Tiêm chủng có đau không?

Hầu hết mọi người cho rằng cảm giác giống như khi ai đó cấu ngắt bạn

Sau khi tiêm, bạn sẽ phải chờ trong 15 phút;
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sau đó bạn có thể về, nhưng bạn sẽ trở lại trong vài tuần

Bạn muốn biết thêm thông tin về COVID-19 và
tiêm chủng?
• covid.is có thông tin về COVID-19
tại Iceland bằng một số ngôn ngữ
• Những người sống tại Iceland bất
kể trong thời gian ngắn hay dài và
đủ tuổi được tiêm chủng vắc-xin
phòng COVID-19 đều có thể được
tiêm chủng miễn phí.
• covid.is/barn có thông tin và
hướng dẫn về cách được tiêm
chủng.
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