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Vắc-xin COVID-19 và Thai Kỳ 
Các vắc-xin COVID-19 đều là cách an toàn để bảo vệ quý vị và   
con quý vị. 
Những người mang thai nhiễm COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh 
nặng hơn những người không mang thai. 
Các biến chứng do COVID-19 trong thai kỳ có thể dẫn đến: 

• nhập viện
• những vấn đề về hô hấp có thể cần đến máy thở
• huyết áp cao
• bệnh rối loạn đông máu
• sinh non
• thai chết lưu
• tử vong

Để bảo vệ bản thân và thai đang phát triển của quý vị khỏi COVID-19 bằng 
việc tiêm vắc-xin và mũi tăng cường 
Cách tốt nhất để bảo vệ khỏi COVID-19 là cập nhật các loại vắc-xin và mũi tăng cường 
COVID-19 khi đủ điều kiện. Các vắc-xin COVID-19 có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh 
nặng hoặc nhu cầu nhập viện do nhiễm COVID-19. Đó là lý do vắc-xin được khuyến nghị 
bởi các tổ chức y tế lớn về bà mẹ và trẻ sơ sinh. 

Vắc-xin an toàn ở cả ba tam cá nguyệt, và đều MIỄN PHÍ. 

Trao đổi với nhà cung cấp y tế của quý vị để thảo luận về những loại 
vắc-xin và mũi tăng cường COVID-19 hiện có tốt nhất cho quý vị. 

Thông tin bổ sung về vắc-xin COVID-19 và thai kỳ 
• Vắc-xin sẽ cung cấp quý vị kháng thể mà sẽ giúp cơ thể quý vị phòng

chống COVID-19.
• Những người mang thai đã được tiêm vắc-xin sẽ truyền kháng thể sang

thai đang phát triển trong bụng mẹ, do đó trẻ sẽ được sinh ra với chút
bảo vệ ngay từ ngày đầu.

• Tác dụng phụ là điều bình thường. Quý vị có thể bị đau nhức cơ thể, ớn lạnh,
và mệt mỏi. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế nếu quý vị có thắc mắc
hoặc lo ngại liên quan đến tác dụng phụ hoặc khi quý vị bị sốt.

• Hàng triệu bà mẹ mang thai đã được tiêm vắc-xin phòng chống COVID-19
an toàn.

• Vui lòng truy cập MyTurn.ca.gov để lên lịch hẹn tiêm vắc-xin hoặc gọi
cho nhà cung cấp dịch vụ y tế 

Truy cập tài liệu này trên trang web của CDPH 
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