
Ho gà là gì? 
Ho gà (bệnh ho gà) là một bệnh hô hấp dễ dàng lây lan 
do ho và hắt hơi. 

Ho gà nghiêm trọng như thế nào?
Ho gà nguy hiểm nhất đối với em bé. Căn bệnh thường 
gây ra những cơn ho nặng khiến trẻ khó thở, ăn, uống 
và ngủ. Ho gà có thể dẫn đến viêm phổi, co giật, tổn 
thương não, và thậm chí là chết người. Các đợt dịch 
bệnh gần đây ở Washington đã khiến cho nhiều người 
phải nhập viện và tử vong, chủ yếu là trẻ em dưới sáu 
tháng tuổi.

3 cách bảo vệ em bé và gia đình bạn
P Tiêm vắc-xin DTaP cho trẻ ở những độ tuổi sau để 
được bảo vệ đầy đủ: 
     • 2 tháng tuổi 
     • 4 tháng tuổi 
     • 6 tháng tuổi 
     • 15 - 18 tháng tuổi
     • 4 - 6 tuổi 
     • Thêm một liều Tdap lúc 11-12 tuổi

P Tiêm phòng vắc-xin Tdap cho bạn  
và gia đình bạn. Trẻ em, vị thành niên,  
và người lớn có thể tự bảo vệ mình và  
trẻ nhỏ bằng cách tiêm vắc-xin Tdap.  
Em bé thường bị ho gà từ gia đình  
hoặc những người bạn mà không  
biết họ bị mắc bệnh.

P Tiêm vắc-xin Tdap trong  
ba tháng cuối của mỗi thai  
kỳ để được bảo vệ tốt nhất.  
Những phụ nữ không tiêm  
vắc-xin trong thai kỳ phải  
tiêm phòng ngay sau khi sinh.

Ho gà rất 
Nghiêm 

trọng



Được hỗ trợ một phần bởi chương trình tiêm Vắc-xin cho Trẻ em của 
Liên Bang. Nếu bạn mắc khuyết tật và cần tài liệu này dưới một định 
dạng khác, vui lòng gọi 1-800-322-2588 (chuyển tiếp 711- TTY). 
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Hãy gọi cho bác sỹ của bạn, y tá, hoặc 
phòng khám ngay hôm nay để lên lịch tiêm 
chủng DTaP cho con bạn và Tdap cho bạn.

Để biết thêm 
• Xin hãy truy cập vào trang web của Washington State   
   Department of Health (Bộ Y tế Tiểu bang Washington):   
   www.doh.wa.gov/whoopingcough

• Nghe một đứa trẻ bị ho gà tại 
   www.pkids.org/diseases/pertussis.html  

Tìm một phòng khám tiêm chủng bằng cách gọi:

Các vắc-xin DTaP và Tdap bảo vệ 
chống lại ba loại bệnh:
     • Bạch hầu 
     • Uốn ván
     • Ho gà

Những yêu cầu của cơ sở giữ trẻ và 
trường học
Trẻ em khi tới cơ sở giữ trẻ hoặc học tại trường mầm non 
phải được cập nhật chủng ngừa của mình. 

Đối với trẻ vào trường mẫu giáo, trẻ phải có 5 mũi chích 
ngừa DTaP. Trẻ học lớp sáu cũng cần một liều Tdap.  


