
Translation and Interpretation Center  Updated Immunization Requirements 
6/2017  Vietnamese 

                                                 

 

 

 

 
 
Ngày:      4 tháng 5 năm 2017 
Chủ Đề:  Quy Định Chủng Ngừa Học Đường 
 
Bộ Y Tế Tiểu Bang Pennsylvania đã ban hành quy định mới về việc chủng ngừa cho các 
trường. Hiệu chỉnh này sẽ có hiệu lực vào tháng 8 năm 2017 và sẽ ảnh hưởng đến tất cả 
các học sinh trung học của chúng ta. Vì có những quy định chủng ngừa mới nên nhiều 
học sinh sẽ cần được chủng ngừa bổ sung thêm. Dưới đây là những quy định mới: 
      
Học sinh TẤT CẢ các lớp cần: 

• 4 liều thuốc ngừa uốn ván, bạch hầu, và ho gà, 1 liều sau ngày sinh nhật 4 tuổi. 
• 4 liều thuốc ngừa tê liệt, 1 liều sau sinh nhật 4 tuổi. 
• 2 liều thuốc ngừa bệnh sởi, quai bị và sởi Đức (MMR), phải chủng cả 2 liều sau 

sinh nhật 1 tuổi. 
• 2 liều thuốc ngừa thủy đậu hoặc bằng chứng về miễn dịch, phải chủng cả 2 liều sau 

sinh nhật 1 tuổi. 
• 3 liều thuốc ngừa siêu gan B 

 
Đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 có thêm những quy định mới như: 

• 2 liều thuốc ngừa viêm khớp nối màng não cầu (MCV), liều thuốc đầu tiên từ 11-
15 tuổi và liều thứ 2 vào lúc 16 tuổi hoặc bắt đầu năm học lớp 12. Nếu liều thứ 
nhất được tiêm vào lúc 16 tuổi hoặc lớn hơn thì chỉ cần 1 liều thuốc ngừa uốn ván, 
bạch hầu, và ho gà. 
 

Tất cả học sinh phải được chủng ngừa tất cả các liều thuốc trước ngày khai giảng năm 
học 2017-2018 hoặc dưới sự chăm sóc của bác sĩ với kế hoạch sẽ hoàn tất các liều thuốc 
này.  Các em hãy cung cấp cho vị y tá trường bản sao của hồ sơ chủng ngừa đã được cập 
nhật sau khi đi học trở lại vào mùa thu năm nay. 
 


