
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

BẢO VỆ BẢN THÂN BẠN 
VÀ EM BÉ CỦA BẠN 
BẰNG VẮC XIN COVID-19 MIỄN 
PHÍ VÀ VẮC XIN CÚM MIỄN PHÍ 
CỦA BẠN 

 

Thông tin dành cho thai phụ và những người đang cố gắng thụ thai 

 
cho dù vì lý do gì, xin 
đừng bỏ lỡ liều vắc 
xin của bạn 

BẠN ĐANG MANG 
THAI? 



 

 

 
 

Hơn 51,000,000 người đã nhận được 

liều vắc xin COVID-19 đầu tiên tại 

Liên hiệp Anh, bao gồm hơn 81,000 

thai phụ. Các thai phụ đã được đề 

nghị vắc xin COVID-19 kể từ tháng 

Tư 2021. Hãy bảo vệ bản thân bạn 

và em bé của bạn bằng vắc xin 

COVID-19 và vắc xin Cúm miễn phí. 

Vắc xin là an toàn và hiệu quả với thai 

phụ và người đang cho con bú. Nếu 

bạn đủ 18 tuổi hoặc lớn hơn, bạn có 

thể đặt lịch vắc xin COVID-19 hoặc tới 

một trung tâm không cần hẹn trước. 

Một khi bạn đã nhận được cả liều vắc 

xin thứ nhất và thứ hai, bạn cũng đủ 

điều kiện để nhận liều tăng cường 

sau ba tháng. 

Nếu bạn 12-17 tuổi, bạn có thể đặc 

lịch vắc xin COVID-19 và có thể nhận 

cả hai liều. 

 
Các tác dụng phụ có thể xuất 

hiện là: 

• Đau cánh tay do mũi tiêm 

• Cảm thấy mệt mỏi 

• Đau đầu 

• Cảm thấy đau nhức 

• Cảm thấy buồn nôn hoặc nôn. 

Các tác dụng phụ nghiêm trọng 

hơn như là các phản ứng dị ứng 

hoặc huyết khối là rất hiếm.  Các 

liềuvắc xin COVID-19 không 

chứa trứng hoặc các sản phẩm động 

vật. Nó an toàn cho những người tuân 

theo lối sống thuần chay hoặc ăn 

chay. 

Vắc xin  Oxford/AstraZeneca chứa 

một lượng rất nhỏ 

 

 



 

 

chất cồn, nhưng nó ít hơn lượng chất 

cồn có trong một số thực phẩm hàng 

ngày như bánh mì. 

 
Vì sao tôi cần vắc xin này? 

Việc nhiễm COVID-19 vẫn còn lan 

truyền và có thể nghiêm trọng với 

thai phụ. Điều quan trọng là nhận cả 

hai 

liều vắc xin COVID-19 của bạn 

để bảo vệ bạn và em bé chưa 

được sinh ra của bạn. 

 
Vắc xin có an toàn cho 

thai phụ không? 

Các vắc xin COVID-19 là an toàn 

và hiệu quả. Hàng nghìn thai 

phụ đã được tiêm xắc xin một 

cách an toàn ở Liên hiệp Anh và 

trên toàn thế giới. 

Mọi vắc xin tại Liên hiệp Anh đều phải 

được chấp thuận bởiCơ quan quản lý 

Dược phẩm và Các sản phẩm Sức 

khỏe   

độc lập (MHRA). MHRA là một cơ 

quan điều hành, được tài trợ bởi Sở Y 

tế và Chăm sóc Xã hội. MHRA đảm 

bảo rằng vắc xin đáp ứng các tiêu 

chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, 

tính hiệu quả và chất lượng. Một khi 

một loại vắc xin đã được chấp thuận, 

nó được quản lý một cách chặt chẽ 

để đảm bảo nó an toàn và hiệu quả. 

 
Vắc xin COVID-19 có ảnh 

hưởng tới khả năng sinh sản 

của tôi và 

em bé của tôi không? 

Không có bằng chứng rằng các 

vắc xin COVID-19 có bất kỳ tác 

dụng nào lên cơ hội mang thai của 

bạn. Các vắc xin này không thể 

làm bạn hoặc em bé của bạn nhiễm 

COVID-19. 

 
 

Vắc xin COVID-19 là hoàn toàn an toàn với thai phụ và các 
em bé chưa ra đời của họ. Vắc xin này không làm tăng 
nguy cơ xảy thai, sinh non hoặc em bé ra đời không có 
sự sống. 



 

 

Không có loại nào trong các vắc xin 

này chứa một loại vi-rút đang hoạt 

động, vì vậy không có nguy cơ bạn 

hoặc em bé của bạn nhiễm 

COVID-19. 

 
Bao nhiêu phụ nữ đã nhận 

vắc xin COVID-19? 

Cho đến nay 81,000 thai phụ đã 

nhận được vắc xin COVID-19. 

 
Vắc xin COVID-19 có ảnh 

hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt 

của tôi không? 

MHRA đang xem xét các báo cáo 

về các tác dụng phụ được nghi ngờ 

về rối loạn kinh nguyệt (các vấn đề 

kinh nguyệt) và việc chảy máu âm 

đạo không được trông đợi sau khi 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 

Liên hiệp Anh. 

Các thay đổi kinh nguyệt được 

báo cáo là không lâu dài. 

MHRA tiếp tục xem xét một cách chặt 

chẽ các báo cáo về các tác dụng phụ 

được nghi ngờ về rối loạn kinh 

nguyệt và việc chảy máu âm đạo 

không được trông đợi. 

 
Tôi nên tìm kiếm sự giúp đỡ 

và/hoặc xin tư vấn ở đâu? 

Nếu bạn không chắc chắn về việc 

nhận vắc xin COVID-19, bạn nên 

tìm kiếm câu trả lời ở những nơi 

đáng tin cậy. Dịch vụ Y tế Quốc gia, 

Cao đẳng Hoàng gia về Hộ sinh và 

Cao đẳng Hoàng gia về Sản & Phụ 

Khoa có thể giúp bạn đưa ra quyết 

định. 

 
Thai phụ nên nhận vắc xin 

nào? 

Nếu bạn đang mang thai và chưa từng 

được tiêm vắc xin COVID-19, 

tốt hơn là bạn nên nhận 

 

 
 
 
 
 

 

Gần 20% các bệnh nhân chăm sóc tích cực tại Anh là các thai 
phụ chưa được tiêm vắc xin. 

 



 

 
 

 

 

 

vắc xin Pfizer/BioNTech or Moderna. 

Điều này là do các vắc xin này đã 

được sử dụng rộng rãi trong thai kỳ tại 

các quốc gia khác và không có lo ngại 

về an toàn được xác định. 

Nếu bạn đã nhận vắc xin 

Oxford/AstraZeneca cho liều thứ 

nhất, bạn có thể lựa chọn một loại 

vắc xin khác cho liều thứ hai của bạn. 

Vắc xin này không thể làm bạn hoặc em 

bé của bạn nhiễm COVID-19. 
 

Tôi có nên nhận một liều thứ 

hai khác nếu tôi đã nhận được 

vắc xin Oxford/AstraZeneca 

cho liều thứ nhất của tôi? 

Thai phụ đã nhận được vắc xin 

Oxford/AstraZeneca cho liều thứ 

nhất của họ có thể nhận một loại 

vắc xin khác cho liều thứ hai của họ. 

Liều thứ hai là quan trọng để có sự 

bảo vệ lâu dài hơn trước COVID-

19. Việc nhận một loại vắc xin khác 

dành cho liều thứ hai của bạn là an 

toàn và hiệu quả 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

và điều này tuân theo hướng dẫn 

hiện hành. 

 
Nếu bạn không chắc chắn về việc 

nhận một loại vắc xin khác cho liều 

thứ hai của bạn, hãy nói chuyện với 

một người hộ sinh, bác sỹ sản khoa 

hoặc bác sỹ đa khoa. Bạn cũng có 

thể sử dụng sự trợ giúp quyết định 

của Cao đẳng Hoàng gia Về Sản và 

Phụ Khoa về vắc xin trong thai kỳ 

đểhỗ trợ bạn lựa chọn. 



 

 

Tôi có thể nhận cả vắc xin 

COVID-19 và vắc xin Cúm 

không?  

Có, bạn có thể nhận cả vắc xin 

COVID-19 và vắc xin Cúm. Việc 

nhận cả hai loại vắc xin cùng một 

lúc là an toàn. 

 
Tôi có cần nhận cả vắc xin 

COVID-19  và vắc xin Cúm 

không? 

Có. Nhiều người có khả năng 

mắc cúm mùa đông này hơn vì ít 

người đã tạo được đề kháng tự 

nhiên chống lại nó hơn trong đại 

dịch COVID-19. Nếu bạn mắc cúm 

và COVID-19 cùng một lúc, các 

nghiên cứu chỉ ra rằng bạn có nhiều 

khả năng bị ốm nặng hơn. Việc nhận 

vắc xin phòng cúm và COVID-10 sẽ 

tạo sự bảo vệ cho bạn và 

những người xung quanh bạn trước cả 

hai loại bệnh nghiêm trọng này. 

 
Vắc xin cúm có an toàn 

cho thai phụ không? 

Có. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

việc nhận vắc xin phòng cúm là an toàn 

trong bất kỳ giai đoạn thai kỳ nào. 

 

 

 
Phụ nữ đã nhận vắc xin cúm trong khi 

mang thai có thể truyền một phần sự 

bảo vệ sang cho em bé của họ, nó tồn 

tại trong một vài tháng đầu đời của 

bé. 

Việc nhận vắc xin Cúm với phụ 

nữ đang cho con bú là an toàn. 

 
Tôi có thể nhận Vắc xin Cúm tại 
đâu? 

Hãy liên hệ với người hộ sinh hay 

phòng khám bác sỹ đa khoa của bạn 

để tìm hiểu nơi bạn 

 
 

 

 



 

 
  

 

 
  

 

 

có thể nhận Vắc xin Cúm. Tại một 

số khu vực, những người hộ sinh 

có thể tiêm vắc xin Cúm tại phòng 

khám thai. Tại các khu vực khác, 

bạn sẽ cần đặt hẹn tại một phòng 

khám bác sỹ đa khoa. 

 
Đâu là thời điểm tốt nhất để 

nhận vắc xin Cúm? 

Thời điểm tốt nhất để nhận vắc xin 

Cúm là các tháng từ tháng Chín đến 

tháng Ba. Đây là khi bệnh cúm thịnh 

hành nhất. Bạn có thể nhận vắc xin 

cúm tại bất kỳ thời điểm nào trong thai 

kỳ của bạn. 

Nó sẽ được đề nghị với bạn bởi 

bác sỹ đa khoa của bạn hoặc 

người hộ sinh của bạn. 

Tôi có thể nhận các vắc xin nào 

khác cùng lúc với vắc xin cúm? 

Bạn có thể nhận vắc xin ho gà 

cùng lúc. Xin đừng trì hoãn vắc xin 

cúm của bạn để nhận chúng cùng 

lúc. 



 

 
 

 

Để đặt lịch vắc xin của bạn hoặc tới 
phòng khám không cần hẹn trước tại 
đông nam London, hãy truy cập vào 
nhsselvax.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cho dù bất kỳ 

http://nhsselvax.com/

