Phụ Huynh – Con Quý Vị Đã Sẵn Sàng Đi Học Chưa?
Chủng Ngừa Bắt Buộc Cho Năm Học 2022-2023

Hướng dẫn: Để xem cụ thể loại vắc-xin nào yêu cầu bắt buộc cho trường học, hãy tìm lớp của con quý vị ở cột đầu tiên. Nhìn vào hàng ngang tương ứng trên trang để
tìm số lượng vắc-xin cần thiết cho con quý vị có thể đến trường.

DTaP/Tdap
(Bạch hầu, Uốn ván,
Ho gà)

Viêm gan B

4 liều DTaP

3 liều

Hib
(Viêm màng não loại B)

MMR

PCV

(Sởi, quai bị,
rubella)

(Cộng hợp phế cầu
khuẩn)

Bại liệt

1 liều

4 lieu*

3 liều

1 liều**

Varicella
(Thủy đậu)

Nhà Trẻ
19 tháng đến < 4 tuổi
vào ngày 01/09/2022

Nhà Trẻ/Chuyển
Tiếp Mẫu Giáo
> 4 tuổi vào ngày
01/09/2022

Mẫu Giáo đến lớp 6
Lớp 7 đến lớp 9

Lớp 10 đến lớp 12

3 hoặc 4 lieu*
(tùy thuộc loại vắc-xin)

3 hoặc 4 lieu*

4 liều*

5 liều DTaP*

3 liều

(tùy thuộc loại vắc-xin)
(Không yêu cầu khi
trẻ > 5 tuổi)

2 liều

(Không yêu cầu khi
trẻ > 5 tuổi)

4 lieu*

2 liều**

5 liều DTaP*

3 liều

Không yêu cầu

2 liều

Không yêu cầu

4 lieu*

2 liều**

5 liều DTaP*
Thêm Tdap khi
trẻ > 10 tuổi

3 liều

Không yêu cầu

2 liều

Không yêu cầu

4 lieu*

2 liều**

5 liều DTaP*
Thêm Tdap khi
trẻ > 7 tuổi

3 liều

Không yêu cầu

2 liều

Không yêu cầu

4 lieu*

2 liều**

*Có thể chấp nhận tiêm liều vắc-xin ít hơn liều được công bố tùy theo thời điểm tiêm. **Xác minh tiền sử mắc bệnh thủy đậu của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe cũng được chấp nhận. Học sinh phải tiêm các liều vắc-xin vào đúng theo khung thời gian để phù hợp với các yêu cầu của nhà trường. Trao đổi với nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc nhân viên trường học nếu quý vị có câu hỏi. Tìm thông tin về các vắc-xin quan trọng khác không yêu cầu đối với trường học
tại: www.immunize.org/cdc/schedules.

Để yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127.
Khách hàng khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay)
hoặc gửi email đến civil.rights@doh.wa.gov.
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