
 

 

Giữ an toàn khỏi 
bệnh cúm trong 
mùa đông này 
 

 
Chích ngừa 

Mùa đông là mùa cao điểm của bệnh cúm (flu), vì vậy quý vị nên chích ngừa cúm ngay bây 
giờ. Quý vị có thể chích ngừa tại bác sĩ gia đình ở địa phương, phòng khám sức khỏe cộng 
đồng hoặc nhà thuốc. 

Chích vắc-xin được khuyến nghị cho bất kỳ ai trên 6 tháng tuổi. 

Tại sao chích ngừa lại quan trọng? 

Bệnh cúm là bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan. Nó làm cho nhiều người bị bệnh và gây ra 
tử vong hàng năm. 

Bệnh cúm khiến nhiều trẻ em và người lớn tuổi phải nhập viện. Cúm có thể có những 
biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, điều rất quan trọng là phòng ngừa bệnh cúm bằng cách 
đảm bảo rằng trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi và người lớn trên 65 tuổi cũng như những 
người khác có nguy cơ được chủng ngừa cúm. 

Đưa trẻ em đi chích ngừa cũng giúp ngăn chặn tình trạng lây lan bệnh sang người khác. 

Vắc xin COVID-19 thì như thế nào? 

Vắc-xin ngừa COVID-19 không bảo vệ quý vị chống lại bệnh cúm! 

Nếu quý vị đến hạn chích vắc-xin hoặc chích mũi tăng cường COVID-19, quý vị có thể 
chích cùng ngày với vắc-xin cúm. Hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị nếu có 
bất kỳ thắc mắc gì về việc chích cả hai loại vắc xin. 

Khi nào quý vị có thể chủng ngừa cúm sau khi hồi phục bệnh COVID-19 

Quý vị có thể chủng ngừa cúm sau khi đã khỏi bệnh COVID-19. Điều này có nghĩa là quý vị 
khỏe hơn và không còn bị cách ly. 

Quý vị không nên chích ngừa cúm nếu vẫn còn các dấu hiệu hoặc triệu chứng của COVID-
19, hoặc nếu quý vị bị bịnh (như bị sốt). 

Muốn biết thêm thông tin? 
 

Hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc gì về việc chủng ngừa 
cúm. Quý vị cũng có thể gọi cho 13 HEALTH theo số 13 43 25 84 và nói chuyện với y tá. 

 

Yêu cầu thông dịch viên nếu quý vị cần. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về vắc xin cúm và tài 
liệu bằng ngôn ngữ của quý vị tại đây. 
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https://www.health.gov.au/resources/collections/getting-vaccinated-against-influenza-resource-collection#influenza

