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Lịch Chủng ngừa cho Trẻ sơ sinh và Trẻ em tại B.C. 

Vắc-xin 

2 
Tháng 
tuổi 

4 
Tháng 
tuổi 

6 
Tháng 
tuổi 

12 
Tháng 
tuổi 

18 
Tháng 
tuổi 

Bắt đầu lúc 4 
Tuổi (Vào Mẫu 

giáo) 

Vắc-xin ngừa bệnh Thủy Đậu (Trái Rạ) 

(#44b)1    
 

  

Vắc-xin ngừa bệnh Bạch hầu, Uốn ván, 
Ho gà, Viêm gan B, Sốt bại liệt, và Trực 
khuẩn gây viêm màng não Loại b 
(DTaP-HB-IPV-Hib) (#105) 

   

   

Vắc-xin ngừa Bệnh Bạch Hầu, Uốn Ván, 
Ho Gà, Bại Liệt, Trực Khuẩn Gây Viêm 
Màng Não Loại b(DTaP-IPV-Hib) (#15b) 

    
 

 

Vắc-xin ngừa bệnh Viêm Gan A (#33) 

Chỉ dành cho trẻ em Bản địa   
 

 
 

 

Vắc-xin Cúm Bất hoạt (#12d)2 

Vắc-xin Cúm Chứa Vi-rút Sống đã Suy 
yếu (#12e)2 

  
 

Hàng năm cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên 

(Vắc-xin cúm chứa vi-rút sống đã suy yếu không được phê 

duyệt để sử dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi). 

Vắc-xin ngừa bệnh Sởi, Quai Bị, Rubella 
(MMR) (#14a)    

 

 
 

Vắc-xin ngừa bệnh Sởi, Quai Bị, Rubella 

và Thủy Đậu (MMRV) (#14e)1      
 

Vắc-xin Liên hợp Phòng bệnh Viêm não 
Loại C (Men-C) (#23a) 

 

  
 

  

Vắc-xin Liên hợp Phòng bệnh Khuẩn cầu 
phổi (PVC 13) (#62a) 

  

 
 

  

Vắc-xin ngừa Vi-rút Rota (Rotarix®) 
(#104a)   

    

Vắc-xin ngừa bệnh Uốn ván, Bạch hầu, 
Ho gà, Bại liệt (Tdap-IPV) (#15a) 

     
 

 

Lưu ý: Lịch chủng ngừa này có thể thay đổi. Hãy nói 
chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc 

gọi số 8-1-1 nếu bạn có thắc mắc. Bảng chủng ngừa 

này được soạn thảo và duyệt lại bởi HealthLinkBC, Bộ Y 
tế BC và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC. 
 
1 Những trẻ em đã bị bệnh thủy đậu hoặc bệnh giời leo 
(shingles), được xác nhận bởi một xét nghiệm thực hiện 
trong phòng thí nghiệm, lúc 1 tuổi trở lên thì không cần 

tiêm/chích vắc-xin ngừa bệnh thủy đậu, và nên 
tiêm/chích vắc-xin ngừa MMR lúc 4 tuổi. 

2 Chủng ngừa bệnh cúm thường niên được khuyến nghị 
và cung cấp miễn phí cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên. 

Những trẻ em nhận vắc-xin này lần đầu tiên cần được 

tiêm/chích 2 liều cách nhau 4 tuần. 
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