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Vắc-xin COVID-19 và Thai Kỳ
Quý vị hiện đang mang thai hoặc lên kế hoạch có thai? Vắc-xin COVID-19 an toàn và  
bảo vệ cho quý vị và con quý vị.1 

Nếu quý vị hiện đang mang thai, thì quý vị có nguy cơ cao bị nhiễm 
COVID-19 nghiêm trọng
Người đang mang thai có nguy cơ nhiễm COVID-19 nặng hơn những người không  
mang thai.

Nếu quý vị nhiễm COVID-19, thì điều này có thể khiến thai kỳ của quý vị 
phức tạp hơn
Người mang thai bị nhiễm COVID-19 có nguy cơ biến chứng thai kỳ cao hơn như huyết 
áp cao, bệnh máu khó đông, tử vong, và thai chết lưu.

Nếu quý vị hiện đang mang thai, quý vị có thể tiêm vắc xin COVID-19
Những người đang mang thai và cho con bú có thể tiêm một trong ba loại vắc-xin 
COVID-19 hiện được phép sử dụng ở Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về các loại vắc-xin 
hiện có ở California, vui lòng truy cập Tìm Hiểu Sự Thật về Vắc-xin của chúng tôi

Vắc-xin covid-19 có thể cung cấp chút bảo vệ cho con quý vị khỏi COVID-19
Các nghiên cứu gần đây cho thấy là những người đang mang thai đã được tiêm vắc-xin sẽ 
truyền kháng thể sang thai nhi đang hình thành trong bụng mẹ, do đó trẻ được sinh ra có 
chút bảo vệ ngay từ ngày đầu.2 

Các vắc xin COVID-19 đều có hiệu quả 
Những loại vắc-xin này sử dụng một phần nhỏ của virut, không thể gây nhiễm mà kích 
hoạt phản ứng miễn dịch trong cơ thể - khiến cơ thể sản sinh các kháng thể bảo vệ. 
Những loại vắc-xin này không có virut sống, vì vậy không thể làm cho người ta 
bị nhiễm COVID-19. Cả ba loại vắc-xin này đều rất có tính bảo vệ.3  

Các vắc-xin COVID-19 đều an toàn với quý vị và con quý vị
CDC đã theo dõi hơn 35.000 người được tiêm vắc-xin trong quá trình mang 
thai hoặc ngay trước khi mang thai. Trên cơ sở thông tin này, cũng như trên 
cơ sở những gì đã biết về cách thức hoạt động và thành phần của những loại 
vắc xin này, các nhà nghiên cứu đã không thấy mối quan ngại nào đáng kể về 
an toàn đối với người mang thai được tiêm vắc-xin COVID-19.

Những lưu ý về vắc-xin trong quá trình thai kỳ
Cũng giống như những người được tiêm vắc-xin COVID-19 khác, người mang thai 
có thể gặp tác dụng phụ như đau người, ớn lạnh, và mệt mỏi - đây là điều bình 
thường với tất cả mọi người. Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu quý vị có thắc mắc về các 
tác dụng phụ liên quan.

Để Biết Thêm Thông Tin

Truy cập tài liệu này 
Trên trang web của CDPH

1Đọc Hướng Dẫn về Vắc-xin trong Quá Trình Thai Kỳ đầy đủ của 
chúng tôi.

2Xem Vắc-xin COVID-19 Trong Quá Trình Mang Thai và Cho Con Bú 
của CDC.

3Xem Tìm Hiểu Sự Thật về Vắc-xin.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Facts-on-Vaccines.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Vaccination-During-Pregnancy-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Facts-on-Vaccines.aspx

