
Lịch Chích Ngừa Cho Trẻ Nhỏ 
 

Nhóm 
Tuổi 

Hep B 
viêm gan B 

DTP 
Bạch hầu, uốn 

ván, ho gà  
 

Bại Liệt MMR 
sởi, quai bị, ban 

đào 

Hib 
Bệnh cúm,  

loại b 

Varicella 
(bệnh đậu mùa)

PCV 
thuốc chủng 

ngừa bệnh phổi

Hep A 
viêm gan A 

Rotavirus Bệnh Cảm 
Cúm 

(bệnh cúm) 

Sơ Sinh         
 

 

2 tháng           

4 tháng  

 
1-2 tháng sau liều 

chủng ngừa 
bệnhh viêm gan B 

đầu tiên 
         

6 tháng         

12-23 tháng  
 

 
6-18 tháng 

 
15-18 tháng 

 
 

6-18 tháng 
 

12-15 tháng 
 

12-15 tháng 
 

12-18 tháng 
 

12-15 tháng 

 
2 liều cách nhau 
ít nhất 6 tháng 

 
 

Mùa thu hàng 
năm* 

Luật pháp 
tiểu bang yêu 
cầu phải 
chích các mũi
chủng ngừa 
này để vào 
học: 

Mẫu giáo tới 
lớp 7 

Trung Tâm 
Giữ Trẻ 

Mẫu giáo tới 
lớp 12 

Trung Tâm 
Giữ Trẻ 

Mẫu giáo tới 
lớp 12 

Trung Tâm 
Giữ Trẻ 

Mẫu giáo tới 
lớp 12 

(Phải chích ngừa 
vào hoặc sau khi 
đứa trẻ tròn 1 

tuổi) 

Trung Tâm 
Giữ Trẻ 

Trung Tâm 
Giữ Trẻ 

Mẫu giáo tới 
lớp 7 

(Phải chích ngừa 
vào hoặc sau khi 
đứa trẻ tròn 1 

tuổi) 

Trung Tâm 
Giữ Trẻ 

từ 2 tới 24 
tháng tuổi 

 

 

 

  
Lịch trình này có thể thay đổi tùy thuộc vào bác sĩ của quý vị và con quý vị.  
 
*Bệnh cúm: Tất cả các trẻ em từ 6 tháng tới 18 tuổi cần đi chích ngừa bệnh cúm hàng năm - đặc biệt là 
những em có các yếu tố nguy cơ gây bệnh như bệnh suyễn và tiểu đường. Nếu chưa tới 9 tuổi và lần đầu 
tiên được chích ngừa bệnh cúm, trẻ em cần được chích 2 lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 4 tuần. 
 
Luật tiểu bang Minnesota qui định phải có giấy tờ bằng chứng về một số mũi chích ngừa cho trẻ em tại cơ sở 
giữ trẻ có giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, nếu một đứa trẻ có lý do sức khỏe hoặc nếu cha mẹ của em hoàn 
toàn phản đối bất kỳ hoặc tất cả các mũi chích ngừa này, luật pháp có qui định các trường hợp được miễn. 
Để nộp đơn xin miễn trừ, quý vị phải điền mẫu đơn xin. Quý vị có thể lấy mẫu đơn xin này tại các trường học 
và trung tâm giữ trẻ. 
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