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Quy định Chủng ngừa của Philadelphia để Nhập Trường (2017/2018)
Vắc xin được yêu cầu vào ngày đầu tiên đi học
Một trẻ phải được tiêm chủng ít nhất một liều cho tất cả các loại vắc xin, hoặc loại trừ nguy cơ
Một trẻ có thể có giấy miễn các mũi tiêm chủng này vì lý do y tế, tôn giáo, hoặc triết học
Ngay cả khi được miễn, một trẻ có thể không được đến trường trong đợt bùng phát bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin

Nếu một trẻ chưa tiêm chủng các liều được yêu cầu, thì trong vòng 5 ngày đầu tiên đi học, trẻ đó
phải:
Tiêm chủng liều tiếp theo, nếu thích hợp về y tế
Có phụ huynh/người giám hộ cung cấp một kế hoạch y tế nếu liều tiếp theo không phải là liều cuối cùng trong đợt tiêm
chủng
Có cha mẹ/người giám hộ cung cấp một kế hoạch y tế nếu liều tiếp theo không thích hợp về y tế

Được yêu cầu vào ngày đầu tiên đi học:
Mọi cấp lớp

Liều
4*

Ghi chú
Liều thứ nhất lúc/sau 4 tuổi

Bại liệt (OPV/IPV)

4

Liều thứ 4 lúc/sau 4 tuổi, ít nhất 6 tháng sau liều
trước đó

Sởi, quai bị, rubella (MMR/MMRV)
Viêm gan B (HBV)
Đậu mùa (Varicella/MMRV)

2
3
2

Lúc/sau 1 tuổi

Lớp 7

Liều

Ghi chú

Vắc xin kết hợp ngừa viêm màng não cầu khuẩn
(MCV4)
Uốn ván, bạch hầu, ho gà (Tdap)

1
1

Lúc/sau 2 tuổi
Lúc/sau 7 tuổi

Liều
2

Ghi chú
Nếu liều thứ nhất được cho dùng lúc 16 tuổi hoặc sau
đó, chỉ cần 1 liều để vào học lớp 12

Uốn ván, bạch hầu, ho gà (DTP/Dtap/DT/Td, hoặc
Tdap*)

Lớp 12
Vắc xin kết hợp ngừa viêm màng não cầu khuẩn
(MCV4)

Lúc/sau 1 tuổi*

*

Chỉ cần 3 liều vắc xin chứa Td nếu bắt đầu đợt tiêm chủng lúc 7 tuổi hoặc sau đó, và tối thiểu một liều là Tdap

**

Hoặc tài liệu chứng minh miễn dịch bằng xét nghiệm hoặc bản khai của phụ huynh, người giám hộ, hoặc bác sĩ

Tham khảo: The Pennsylvania Code – Subchapter C. IMMUNIZATION §23.81, tu chỉnh ngày 28 tháng 5 năm 2010, có hiệu lực
từ ngày 1 tháng 8 năm 2011, và từ Philadelphia Board of Health Regulations Governing the Health of Newborns, Children and
Adolescents, xuất bản năm 2009.

