
 CÁC YÊU CẦU TIÊM PHÒNG CỦA TIỂU BANG PENNSYLVANIA 

 

Giấy tờ tài liệu chích ngừa phải được cung cấp trong tuần lễ đầu tiên đi học. 

Học sinh sẽ không được phép đến trường nếu không có giấy tờ tài liệu chích ngừa.* 

Nếu giấy tờ tài liệu chích ngừa không được cung cấp, học sinh sẽ bị coi là trốn học 

và có thể phải ra tòa. 

 

TOÀN BỘ TẤT CẢ sinh viên ở các lớp (Mẫu Giáo-12) cần phải có các loại 

Vắc-xin: 

 4 liều tiêm phòng uốn ván, bệnh yết hầu, và ho gà - thường được tiêm phòng dưới tên Vắc-xin DTP 
hoặc DTaP hoặc DT hoặc Td (1 liều tiêm phòng lúc 4 tuổi hay lớn hơn) 

 4 liều tiêm phòng bệnh bại liệt (Polio) - (liều tiêm phòng thứ 4 phải lúc 4 tuổi hay lớn hơn và ít nhất 6 

tháng sau khi chít liều trước - liều thứ 4 không cần thiết nếu liều thứ 3 được chít vào lúc 4 tuổi hay 

lớn hơn và ít nhất 6 tháng sau khi chít liều trước.) 

 2 liều tiêm phòng bệnh sởi, bệnh quai bị, và bệnh sởi Đức/rubella (thường được tiêm phòng dưới 
tên Vắc-xin MMR) 

 3 liều tiêm phòng bệnh viêm gan B 

 2 liều tiêm phòng bệnh thủy đậu hoặc bằng chứng có miễn dịch 

 

 
PHẢI CẦN THÊM những yêu cầu tiêm phòng này để cho nhập 

vô Lớp 7**: 
  

 1 liều tiêm phòng bệnh màng não cầu khuẩn (Vắc-xin MCV) 

 1 liều tiêm phòng bệnh Uốn Ván, Bạch Hầu, Ho Gà (Vắc-xin Tdap) [nếu đã hơn 5 năm từ khi chích 
ngừa uốn ván cuối cùng] 

 

 

PHẢI CẦN THÊM những yêu cầu tiêm phòng này để cho nhập 
vô Lớp 12**: 

 

 Thêm 1 liều tiêm phòng bệnh màng não cầu khuẩn (Vắc-xin MCV) 
 

  

*Để được miễn trừ trong định pháp luật trường học cho tiêm phòng chỉ có lý do y tế, tín ngưỡng tôn 

giáo, hoặc triết lý/đạo đức hoặc niềm tin đạo đức. Nếu sinh viên được miễn trừ tiêm phòng, sinh viên có 

thể sẽ bị đưa về nhà lúc đợt dịch bệnh xảy ra. 

**Các loại vắc-xin cần thiết cho nhập vô Lớp 7 và Lớp 12 tiếp tục được yêu cầu trong mỗi năm học kế 
tiếp. 


