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Subjekti: Rregullat për Vaksinimet në Shkollë 
 
 
 
Departamenti i Shëndetit të Pensilvanisë, ka vënë në zbatim rregulla të reja për vaksinimet në 
shkolla. Këto ndryshime të rregullave do të vihen në zbatim në Gusht të vitit 2017 dhe do të kenë 
ndikim për të gjithë nxënësit e shkollave tona të mesme. Ndërsa shumë prej nxënësve do të 
përfshihen në këto kërkesa të reja, mjaft prej nxënësve të tjerë do të kërkohet të marrin 
vaksinime shtesë. Më poshtë po japim këto kërkesa të reja: 
 
Nxënësit e të GJITHA klasave duhet të kenë marrë: 
 
4 doza të Tetanozit, difterisë dhe kollës së mirë, 1 dozë pas vitit të katërt të lindjes 
4 doza të Poliemilitit, 1 dozë pas vitit të katërt të lindjes 
2 doza të Fruthit, Shytave dhe Rubeolës (MMR), të dyja duhen bërë pas vitit të parë të lindjes 
2 doza të variçelës (lija e dhënve), ose evidenca të vaksinimeve, të dyja duhen bërë pas vitit të 
parë të lindjes 
3 doza të Hepatitit B 
 
Kërkesa shtesë për vaksinimet për nxënësit nga klasat e 7_ta deri 12_ta: 
 
2 doza të meningjitit (MCV), doza e patë të merret në moshën 11-15 vjeç dhe doza tjetër në 
moshën 16 vjeç, ose me fillimin e klasës së 12_të. Nëse doza e parë është marrë në moshën 16 
vjeç, ose më vonë nuk ka nevojë për dozë të dytë. 
1 dozë të Tetanozit, difterisë dhe kollës së mirë 
 
Pritet që të gjithë nxënësit t’i kenë kryer të gjitha këto vaksinime përpara hapjes së vitit të ri 
shkollor në Shtator të 2017/2018, ose janë në vazhdim të këtij proçesi nën kujdesin e një mjeti. 
Me fillimin e vitit të ri shkollor në vjeshtë, ju lutemi i jepni infermierit të shkollës një kopje të 
rekordeve te vaksinimeve të përditësuara. 
 


