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Có rất nhiều thông tin sai lệch ngoài kia về 
vắc-xin ngừa COVID-19 và thai kỳ. 

Hãy cùng giải đáp một số thông tin đã biết!
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Vắc-xin ngừa COVID-19 là an toàn để sử dụng trước, trong và sau khi mang thai.
Việc tiêm phòng khi mang thai được khuyến cáo bởi American College of Obstetricians and 
Gynecologists (ACOG, Trường Cao Đẳng Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ) và Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) để bảo vệ chống lại bệnh 
COVID-19 nghiêm trọng.

Những người đang mang thai có nguy cơ cao bị bệnh nặng và gặp biến chứng 
nếu họ phát triển COVID-19.
Bị bệnh nặng với COVID-19 trong hoặc sau khi mang thai có thể làm tăng đáng kể nguy cơ nhập 
viện cần thở máy, các biến chứng khi mang thai, sinh non hoặc thai chết lưu.

Không có bằng chứng nào cho thấy vắc-xin ngừa COVID-19 gây dị tật bẩm sinh, 
sẩy thai, sinh non, thai chết lưu hoặc các biến chứng khác.
Tuy nhiên, bệnh COVID-19 đã được biết là gây ra những biến chứng này.

Việc tiêm phòng là an toàn nếu quý vị đang cho con bú. 
Sữa mẹ có thể truyền các kháng thể cho con để giúp bảo vệ trẻ khỏi bị nhiễm COVID-19 cho đến 
khi trẻ đủ điều kiện tiêm chủng lúc 6 tháng tuổi.

THÔNG TIN NHANH: VẮC-XIN NGỪA 
COVID-19 VÀ THAI KỲ

Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127.  Khách hàng bị 
khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến  
civil.rights@doh.wa.gov.


