
• 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 dvs.

• O rudă responsabilă pentru îngrijirile medicale ale 

dvs.

• O asistentă școlară, un consilier școlar sau un agent 

de legătură pentru persoanele fără adăpost (dacă 

sunteți considerat fără adăpost în baza McKinney-

Vento Homeless Education Act)*

• Sunteți emancipat din punct de vedere legal. Aveți 16 

ani sau mai mult și ați solicitat un formular de 

emancipare, care v-a fost acordat de părinți.  

• Sunteți căsătorit cu un minor emancipat sau cu un 

adult.

• Un furnizor stabilește că sunteți minor matur în baza 

Mature Minor Doctrine (Doctrinei Minorilor maturi).**

Vaccinurile COVID-19 pentru tineri 

Înțelegerea consimțământului

Adulții care își pot da 

consimțământul 
pentru dvs.:

Vă puteți da singur 
consimțământul dacă:

Vaccinurile COVID-19 sunt acum disponibile pentru tinerii cu vârste cuprinse între ani. Numeroși furnizori solicită 
consimțământul unui părinte sau al unui tutore pentru ca persoanele cu vârsta sub 18 ani să fie vaccinate. Cu toate 
acestea, dacă aveți mai puțin de 18 ani și sunteți independent față de părinți, în unele cazuri puteți să vă dați 
consimțământul singur sau să obțineți consimțământul prin intermediul școlii, dacă vă confruntați cu instabilitatea 
locuinței și dacă nu aveți un părinte sau un tutore. Acest document prezintă diferitele tipuri de consimțământ permise 
de legislația statului, cum să găsiți un furnizor care vă poate servi și cum să vă pregătiți pentru programarea pentru 
vaccin. 

**Mai multe informații despre Mature Minor 
Doctrine:

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.

*Mai multe informații despre consimțământ, folosind 
McKinney-Vento:

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. 

Link către resurse: National Center for Homeless 
Education (Centrul național pentru educația persoanelor 
fără adăpost), care sprijină educația elevilor neînsoțiți 
care se confruntă cu lipsa adăpostului,
https://nche.ed.gov/wp-
content/uploads/2018/10/youth.pdf - numai în limba 
engleză

https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf


Sfaturi pentru a vă vaccina

□ 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 Localizator centre de vaccinare vă vor 

ajuta găsiți un furnizor care să se adapteze la situația dvs. De exemplu, dacă aveți un adult care își 

poate da consimțământul în locul dvs., dar nu poate merge cu dvs. la consultație, găsiți un furnizor 

care acceptă consimțământul scris.

□ Căutați locații de vaccinare care acceptă vaccinarea fără programare sau sunați pentru a face o 

programare, dacă nu aveți niciun părinte/tutore care să poată completa formularul online. 

Numeroși furnizori solicită ca un părinte sau un tutore să completeze un formular de consimțământ 

pentru a face o programare online.

□ Verificați cu școala. Dacă vă confruntați cu instabilitatea locuinței, este posibil să vi se aplice 

McKinney-Vento. (Consultați partea de început, pentru mai multe informații.) Este posibil să puteți 

colabora cu asistenta școlară, cu consilierul școlar sau cu agentul de legătură cu elevii fără adăpost, 

pentru a oferi consimțământul.

□ Pregătiți-vă pentru tipul de consimțământ pe care trebuie să-l oferiți:

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

□ Dacă furnizorul acceptă consimțământul scris, verificați dacă persoana care vă oferă 

consimțământul poate tipări și semna formularul.

□ Dacă sunteți minor emancipat sau minor căsătorit cu un minor emancipat sau cu un adult, 

este posibil să fie necesar să aduceți documentație.

□ Dacă primiți consimțământul folosind McKinney-Vento și vă faceți griji că furnizorul va avea 

întrebări, puteți aduce 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 – numai în limba engleză). Notă: 

Aceasta NU este o cerință.

□ Dacă doriți să vă dați consimțământul prin intermediul Mature Minor Doctrine, este posibil 

să trebuiască să furnizați documente și informații care să demonstreze că sunteți 

independent față de părinții dvs. 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.

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

asistență lingvistică.  

• 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 dvs.

Furnizorii acceptă consimțământul în câteva moduri diferite.

DOH 825-018 December 2021 Romanian
Pentru a solicita acest document în alt format, sunați la 1-800-525-0127. Clienții surzi 
sau cu deficiențe de auz trebuie să sune la 711 (Washington Relay) sau să trimită un e-
mail la civil.rights@doh.wa.gov
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