Vaccinurile COVID-19 pentru tineri

Înțelegerea consimțământului pentru organizațiile
comunitare care deservesc tinerii

Vaccinurile COVID-19 sunt acum disponibile pentru tinerii cu vârste cuprinse între ani. În timp ce numeroase tipuri de
consimțământ sunt legale în conformitate cu legislația statului Washington, numeroși furnizori de vaccinuri solicită
consimțământul părintelui/tutorelui pentru a le administra vaccinuri tinerilor. Aceasta documentează tipurile de
consimțământ permise în conformitate cu legea statului și modul în care organizația dvs. poate ajuta tinerii (în special
pe cei fără adăpost) să se vaccineze împotriva COVID-19.

Adulții care își pot da
consimțământul
pentru tineri:
•

Părinte

•

Tutore sau custode legal

•

Un părinte adoptiv sau o altă persoană autorizată de
tribunal să-și exprime acordul pentru îngrijirile
medicale acordate unui copil aflat în afara căminului
familial (Capitolul 13.32A sau 13.34 Revised Code of
Washington (RCW, Codul revizuit al Washington))

•

O persoană căreia i s-a dat autorizație pentru luarea
deciziilor privind îngrijirile medicale pentru acesta

•

O rudă responsabilă pentru îngrijirile medicale ale
acestuia

•

O asistentă școlară, un consilier școlar sau un agent de
legătură pentru persoanele fără adăpost (pentru un
tânăr considerat fără adăpost în baza McKinney-Vento
Homeless Education Act)*

Tinerii își pot da
consimțământul pentru
ei înșiși, dacă:

•

Aceștia sunt emancipați din punct de vedere legal. Au
16 ani sau mai mult și au solicitat un formular de
emancipare, care le-a fost acordat de părinți.

•

Sunt căsătoriți cu un minor emancipat sau cu un adult.

•

Un furnizor stabilește că sunt minori maturi în baza
Mature Minor Doctrine (Doctrinei Minorilor maturi).**

*Mai multe informații despre

**Mai multe informații despre Mature

consimțământ, folosind McKinney-Vento:

Minor Doctrine:

În conformitate cu legislația statului, asistentele
școlare, consilierii școlari și agenții de legătură pentru
elevii fără adăpost sunt autorizați să ofere
consimțământul pentru vaccinări pentru un tânăr fără
adăpost sau pentru un adult tânăr (conform definiției
din federal McKinney-Vento homeless education act –
numai în limba engleză) care nu se află în custodia
fizică a unui părinte sau a unui tutore.

Unii furnizori le permit minorilor să-și dea un
consimțământ în baza „Mature Minor Doctrine” , dacă
aceștia din urmă sunt capabili să înțeleagă sau să
aprecieze consecințele unei proceduri medicale.
Pentru a stabili dacă pacientul este un minor matur,
furnizorii vor evalua pentru minor vârsta, inteligența,
maturitatea, pregătirea, experiența, independența
economică sau lipsa acesteia, comportamentul general
ca adult și libertatea față de controlul părinților.

Link către resurse: National Center for Homeless
Education, care sprijină educația elevilor neînsoțiți care
se confruntă cu lipsa adăpostului,
https://nche.ed.gov/wpcontent/uploads/2018/10/youth.pdf - numai în limba
engleză

Pentru mai multe informații: Accesați COVIDvaccineWA.org sau 1-833-VAX-HELP, apoi apăsați #, pentru
asistență lingvistică.

Furnizorii acceptă consimțământul în câteva moduri diferite.
•
•

Consimțământul verbal (la telefon sau personal)
Consimțământul scris (un formular)

•
•

Unele necesită atât consimțământul scris, cât și pe cel
verbal.
Consimțământul personal al adultului care își dă
consimțământul în locul lor.

Cum să-i ajuți pe tineri să-și facă vaccinul
□

Utilizați opțiunile de filtrare din Vaccine Locator (Localizator centre de vaccinare)
(https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=ro) sau sunați furnizorul, pentru a vedea ce tip de consimțământ
acceptă. Opțiunile de filtrare pentru tineri din Vaccine Locator vă vor ajuta pe dvs. și pe tânăr să găsiți un loc care să
accepte tipul de consimțământ pe care tânărul îl poate oferi. Consultați „Ajutați-i pe tineri să se pregătească pentru
tipul de consimțământ pe care trebuie să-l ofere” de mai jos, pentru sfaturi privind pregătirea pentru o programare.

□

Căutați locații de vaccinare care acceptă vaccinarea fără programare sau sunați pentru a face o programare.
Numeroși furnizori solicită acordul părintelui sau al tutorelui pentru a face o programare online.

□

Oferirea de transport la locul programării pentru vaccin și de la acesta. Dacă nu puteți asigura transportul,
consultați jurisdicția sanitară locală sau Vaccinul COVID-19 al Department of Health (DOH, Departamentul de
Sănătate): Resurse de transport – numai în limba engleză. (Link:
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151COVID19VaccineTransportationResources.pdf)

□

Conectați-vă cu școlile în ceea ce privește consimțământul. Dacă tânărul cu care lucrați respectă criteriile pentru
McKinney-Vento (a se vedea partea din față, pentru mai multe informații), puteți colabora cu asistenta școlară, cu
consilierul școlar sau cu agentul de legătură cu elevii fără adăpost, pentru a oferi consimțământul. Unii furnizori
solicită ca la vaccinare să fie prezent un adult. Confirmați sau coordonați-vă din timp cu personalul școlii, pentru a
decide cine va putea să însoțească elevul la programare.

□

Organizați-vă propriul eveniment mobil de vaccinare sau direcționați tinerii către o clinică existentă.

□

□

Pentru mai multe informații despre organizarea propriului eveniment, consultați COVID-19 Vaccine
Resource Guide (Ghidul de resurse pentru vaccinul COVID-19) pentru a sprijini eforturile de vaccinare
comunitare Limba spaniolă (PDF) (Link în limba engleză:
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunityledVaccinationEfforts.pdf) (Link în limba spaniolă: https://VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEffortsSpanish.pdfwww.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/)

□

Solicitați un Care-A-Van event – numai în limba engleză. WA State Department of Health Care-A-Van
(doh.wa.gov/CareAVan) vă poate aduce vaccinurile la dvs. Finanțarea este disponibilă pentru organizațiile
comunitare care sunt eligibile pentru găzduire. Care-A-Van acceptă toate formele de consimțământ
prezentate la începutul documentului, inclusiv consimțământul minorilor maturi.

Ajutați-i pe tineri să se pregătească pentru tipul de consimțământ pe care trebuie să-l ofere:
□

Dacă la programarea tânărului trebuie să fie prezent un adult, coordonați-vă cu acesta.

□

Dacă furnizorul acceptă consimțământul scris, ajutați-l pe tânăr să tipărească și să semneze formularul.

□

Dacă este vorba de un minor emancipat sau de un minor căsătorit cu un minor emancipat sau cu un adult,
ajutați-l să strângă documentația corespunzătoare.

□

În cazul în care acesta primește consimțământul folosind McKinney-Vento, aduceți o copie a legii privind
Consimțământul informat: RCW 7.70.065- numai în limba engleză și evidențiați partea specifică școlilor.
(Link către lege: https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065)

□

Dacă acesta dorește să-și dea consimțământul prin intermediul Mature Minor Doctrine, ajutați-l să
pregătească documente și informații care să demonstreze că este independent față de părinții săi. Acest
lucru nu este cerut de toți furnizorii, dar poate fi de ajutor. Unii furnizori nu stabilesc la fața locului dacă
minorul este matur, dar acceptă stabiliri ale stării de minor matur de la furnizori anteriori.
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