วัคซีนป้ องกันโควิด-19 สาหรั บเยาวชน
การทาความเข้ าใจเรื่ องการให้ คายินยอม
เยาวชนอายุ 5 ถึง 17 ปี สามารถเข้ ารับการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ แล้ ว ผู้ให้ บริการหลายรายกาหนดให้ พอ่ แม่หรือผู้ปกครองต้ องให้ คายินยอมแก่บคุ คลที่มีอายุต่ากว่า
18 ปี เพื่อเข้ ารับการฉีดวัคซีน แต่หากคุณมีอายุต่ากว่า 18 ปี และเป็ นอิสระจากพ่อแม่ คุณอาจให้ คายินยอมสาหรับตนเองได้ ในบางกรณี หรือขอคายินยอมผ่านโรงเรียน
หากประสบปั ญหาเรื่องที่อยูอ่ าศัยซึง่ ไม่แน่นอนและไม่ได้ พกั อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่หรือผู้ปกครอง เอกสารฉบับนี ้จะแสดงข้ อมูลคายินยอมประเภทต่างๆ ที่ได้ รับอนุญาต
ภายใต้ กฎหมายของรัฐ วิธีค้นหาผู้ให้ บริการที่เหมาะกับคุณ และวิธีเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

ผู้ใหญ่ ท่ มี ีสิทธิ์ให้ คายินยอมแก่ คุณ

• พ่อแม่
• ผู้ปกครองหรื อผู้มีสทิ ธิ์ปกครองตามกฎหมาย
• พ่อแม่อปุ ถัมภ์หรื อบุคคลอื่นๆ ที่ได้ รับอานาจจากศาลให้ มอบคายินยอม
เพื่อการดูแลสุขภาพสาหรับเด็กซึง่ ไม่ได้ พกั อาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง (ข้ อ
บทที่ 13.32A หรื อ 13.34 Revised Code of Washington (RCW,
ประมวลกฎหมายวอชิงตันฉบับแก้ ไข))
• บุคคลที่ได้ รับการมอบอานาจอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ช่วยทาการ
ตัดสินใจด้ านสุขภาพแทนคุณ
• ญาติที่มีหน้ าที่ดแู ลด้ านสุขภาพให้ คณ
ุ
• พยาบาลของโรงเรี ยน ผู้ให้ คาปรึกษา หรื อผู้ประสานงานกับคนไร้ ที่อยู่
อาศัย (หากคุณได้ รับการระบุว่าเป็ นคนไร้ ที่อยู่อาศัยจะอยู่ภายใต้
McKinney-Vento Homeless Education Act)*

*ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ คายินยอมโดยใช้
McKinney-Vento:
ภายใต้ กฎหมายของรัฐ พยาบาลของโรงเรี ยน ผู้ให้ คาปรึกษาของโรงเรี ยน และผู้
ประสานงานสาหรับนักเรี ยนไร้ ที่อยู่อาศัยได้ รับสิทธิ์ในการมอบคายินยอมเพื่อ
ฉีดวัคซีนแก่เยาวชนหรื อวัยรุ่ น (ตามที่นิยามไว้ ใน McKinney-Vento
homeless education act ของรัฐ – ภาษาอังกฤษเท่านัน)
้ ที่ไร้ บ้าน ซึง่
ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การปกครองดูแลทางกายภาพโดยพ่อแม่หรื อผู้ปกครอง
ลิงก์ ของแหล่ งข้ อมูล: National Center for Homeless Education, การ
ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นกั เรี ยนทีไ่ ร้ผปู้ กครองดูแลและเป็ นบุคคลไร้ที่
อยู่อาศัย, https://nche.ed.gov/wpcontent/uploads/2018/10/youth.pdf - ภาษาอังกฤษเท่านัน้

คุณสามารถให้ คายินยอมแก่ ตนเองได้
ในกรณีต่อไปนี ้

• คุณเป็ นอิสระตามกฎหมายจากการปกครองดูแล คุณมีอายุอย่างน้ อย
16 ปี และได้ ยื่นหรื อได้ รับสิทธิ์ให้ เป็ นอิสระจากการปกครองดูแลของพ่อแม่
• คุณแต่ งงานกับเยาวชนที่เป็ นอิสระจากการปกครองดูแลหรื อผู้ใหญ่
• ผู้ให้ บริการจะถือว่ าคุณเป็ นผู้เยาว์ ท่ มี ีวุฒิภาวะภายใต้ Mature Minor
Doctrine (หลักการของผู้เยาว์ที่มีวฒ
ุ ิภาวะ)**

**ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mature Minor Doctrine:
ผู้ให้ บริ การบางรายอนุญาตให้ ผ้ เู ยาว์มอบคายินยอมที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ภายใต้ "Mature Minor Doctrine" หากสามารถทาความเข้ าใจหรื อรับรู้
ผลที่ตามมาของกระบวนการทางการแพทย์
ผู้ให้ บริ การจะระบุว่าผู้ป่วยเป็ นผู้เยาว์ที่มีวฒ
ุ ภิ าวะหรื อไม่โดยการประเมินอายุ
ความสามารถในการคิดและเรี ยนรู้ ความเป็ นผู้ใหญ่ การฝึ กอบรม
ประสบการณ์ ความเป็ นอิสระหรื อความบกพร่ องทางเศรษฐกิจ ความ
ประพฤติโดยทัว่ ไปในฐานะผู้ใหญ่และอิสระจากการปกครองดูแลของพ่อแม่

ข้ อมูลเพิ่มเติม: ไปที่ COVIDVaccineWA.org หรือ 1-833-VAX-HELP จากนันกด
้ # เพื่อขอความช่วยเหลือด้ านภาษา

ผู้ให้ บริการจะยอมรับคายินยอมในหลายวิธี
• คายินยอมทางวาจา (ผ่านโทรศัพท์หรือดาเนินการด้ วยตนเองใน
สถานที่)
• คายินยอมแบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (แบบฟอร์ ม)

• บางรายจะกาหนดให้ มอบคายินยอมทังทางวาจาและแบบเป็
้
นลายลักษณ์
อักษร
• คายินยอมจากผู้ใหญ่ซงึ่ ต้ องมามอบให้ แก่คณ
ุ ด้ วยตนเองในสถานที่

เคล็บลับสาหรั บการฉีดวัคซีน
□

ใช้ ตัวเลือกการกรองในส่ วน Vaccine Locator (ค้ นหาการนัดฉีดวัคซีน) (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=th)
หรือโทรหาผู้ให้ บริการเพื่อสอบถามวิธีมอบคายินยอมที่ยอมรั บ ตัวเลือก เหมาะกับเยาวชน ใน Vaccine Locator จะช่วยให้ คณ
ุ สามารถ
ค้ นหาผู้ให้ บริการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีผ้ ใู หญ่ที่สามารถมอบคายินยอมให้ คณ
ุ แต่ไม่สามารถไปตามนัดหมาย
ด้ วยกันได้ ให้ ลองค้ นหาผู้ให้ บริการที่ยอมรับคายินยอมแบบลายลักษณ์อกั ษร

□

ค้ นหาสถานที่ฉีดวัคซีนที่ยอมรับการวอล์ คอินหรือโทรจอง หากไม่มีพอ่ แม่หรือผู้ปกครองที่สามารถกรอกแบบฟอร์ มออนไลน์ให้ คณ
ุ ได้ ผู้
ให้ บริการหลายรายจะขอให้ พอ่ แม่หรือผู้ปกครองกรอกแบบฟอร์ มเพื่อทาการจองออนไลน์

□

พูดคุยสอบถามโรงเรี ยน หากประสบปั ญหาเรื่องที่อยูอ่ าศัยซึง่ ไม่แน่นอน คุณอาจใช้ McKinney-Vento ได้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านหน้ า) คุณอาจ
ร่วมมือกับพยาบาลของโรงเรียน ผู้ให้ คาปรึกษาของโรงเรียน หรือผู้ประสานงานสาหรับนักเรียนไร้ ที่อยูอ่ าศัยเพือ่ มอบคายิ นยอม

□

เตรียมคายินยอมประเภทที่คุณจาเป็ นต้ องมอบ:
□

หากจาเป็ นต้ องมีผ้ ใู หญ่เดินทางไปพร้ อมกับคุณในการนัดหมาย โปรดพูดคุยตกลงกัน

□

หากผู้ให้ บริการยอมรับคายินยอมแบบลายลักษณ์อกั ษร โปรดตรวจสอบว่าบุคคลทีม่ อบคายินยอมให้ คณ
ุ สามารถพิมพ์แ ละลงนามใน
แบบฟอร์ มดังกล่าวได้ หรือไม่

□

หากคุณเป็ นอิสระจากการปกครองดูแลหรือผู้ใหญ่ หรือเป็ นเยาวชนที่แต่งงานกับเยาวชนที่เป็ นอิสระจากการปกครองดูแลหรือผู้ใหญ่ คุณ
อาจจาเป็ นต้ องเตรียมเอกสารไปแสดง

□

หากคุณได้ รับคายินยอมภายใต้ McKinney-Vento และเป็ นกังวลว่าผู้ให้ บริการอาจต้ องการสอบถามข้ อมูล คุณสามารถนาสาเนาของ
กฎหมายคายินยอมที่ได้ รับการบอกกล่าว: RCW 7.70.065 – ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ไปแสดงได้ และไฮไลต์สว่ นที่เจาะจงซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
โรงเรียน (ลิงก์ไปยังข้ อกฎหมาย: https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065 – ภาษาอังกฤษเท่านัน)
้ หมาย
เหตุ: นี่ไม่ใช่ข้อกาหนด

□

หากคุณขอคายินยอมผ่าน Mature Minor Doctrine คุณอาจต้ องเตรียมเอกสารและข้ อมูลเพื่อแสดงว่าเป็ นอิสระจากพ่อแม่ นี่ไม่ใช่
การดาเนินการที่ผ้ ใู ห้ บริการกาหนดไว้ แต่เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์ ผู้ให้ บริการบางรายการไม่ได้ ทาการตรวจสอบความเป็ นผู้เยาว์ที่มีวฒ
ุ ิภาวะ
ในสถานที่ แต่ยอมรับการดาเนินการจากผู้ให้ บริการรายก่อน
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