SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG (PUBLIC HEALTH DIVISION)
Chương trình Tiêm chủng Oregon

Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Lên dành cho Phụ Huynh
Tỷ Lệ Chủng Ngừa và Miễn Trừ cho Trường Học và Nhà Giữ Trẻ
Tạo sao tôi nhận được thông tin này?
Luật lệ mới quy định rằng những trường học và những chương trình chăm sóc trẻ em phải
chia sẻ tỷ lệ chủng ngừa của các em với phụ huynh.
Mức độ chủng ngừa như thế nào là cần thiết để bảo vệ trường học và nơi chăm sóc
trẻ em?
Mục tiêu của chúng tôi là tối thiểu 95% trẻ em phải được chủng ngừa để bảo vệ cho cộng
đồng. Tỷ lệ có thể thay đổi theo từng bệnh. Cơ hội lây lan bệnh tật sẽ thấp khi 95% trẻ em
được chủng ngừa.
Liệu con tôi có nguy cơ bị lây bệnh khi học cùng lớp với những trẻ em không được
chích ngừa nếu con tôi đã được chích ngừa hay không?
Thuốc chủng ngừa không có hiệu lực 100% cho mọi trẻ em. Khả năng con của quý vị bị lây
một căn bệnh mà thuốc ngừa có thể ngăn ngừa được có thể sẽ gia tăng nếu một số bạn học
cùng lớp của các em chưa được chích ngừa. Cách phòng ngừa hay nhất là đừng để bi phơi
nhiễm ngay từ lúc đầu. Cách phòng ngừa thứ hai là được chích ngừa.
Ai là người có nguy cơ nhiễm những bệnhcó thể được chủng ngừa cao nhất?
Những nhóm người dễ nhiễm bệnh, bao gồm các trẻ em, những người không thể được chủng
ngừa vì lý do y tế, những người cao niên, những người có sức khỏe yếu kém, có nguy cơ cao
nhất đối với những bệnh có thể phòng ngừa bằng thuốc chủng ngừa. Nhưng ngay cả những
người khỏe mạnh vẫn có thể nhiễm bệnh. Điều này rất chính xác nếu họ không được chủng
ngừa.
Miễn trừ vì lý do phi y tế là gì?
Miễn trừ vì lý do phi y tế cho phép phụ huynh từ chối một vài hoặc tất cả các loại thuốc chủng
ngừa cho con họ. Các trẻ em được miễn trừ có thể không được phép đi học hoặc đến nhà giữ
trẻ nếu trường học hoặc cộng đồng đang có hiện tượng bệnh bộc phát cho đến khi nguy cơ
nhiễm bệnh qua đi.
Miễn trừ vì lý do y tế là gì?
Miễn trừ vì lý do y tế được ban hành khi một trẻ em không thể đuợc chủng ngừa vì lý do y tế.
Vài thí dụ bao gồm một trẻ em bị dị ứng đối với thuốc chủng ngừa, hoặc một em bé đang
được trị liệu hoá trị. Những trẻ em này không thể được chíchmột vài loại thuốc chủng ngừa vì
lý do y tế, do đó các em này phải dựa vào những em khác đã được chủng ngừa để được bảo
vệ. Cơ hội lây lan của một căn bệnhsẽ thấp hơn nếu nhiều người được chủng ngừa hơn và
nhờ vậy bảo vệ được những người được miễn trừ vì lý do y tế.
Tại sao có vài trẻ em “không được đếm”?
Trẻ em có thể được đăng ký tại hai địa điểm khác nhau. Địa điểm chính sẽ báo cáo cho em
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đó. Địa điểm thứ hai sẽ tính em đó vào con số không được đếm. Một thí dụ là một trẻ em đi
học và sau giờ học đi đến nhà giữ trẻ. Trường học tính em bé đó trong bản báo cáo của nhà
trường, nhưng nhà giữ trẻ không tính.
Tại sao những em bé 18 tháng tuổi hoặc nhỏ hơn không được bao gồm?
Các trẻ em nhỏ vẫn còn nằm trong tiến trình được chủng ngừa mỗi vài tháng. Các em này
được chủng ngừa đúng theo lịch trình nhưng các em không hoàn toàn được bảo vệ với số lần
chích ngừa phải có để tránh những bệnh có thể phòng ngừa được bằng thuốc chích. Do đó,
các em dưới 18 tháng tuổi hoặc nhỏ hơn không được bao gồm trong việc tính toán tỷ lệ chủng
ngừa.
Tại sao tỷ lệ chủng ngừa cho bệnh viêm gan A (Hepatitis A) khác biệt?
Tỷ lệ thuốc chủng ngừa Viêm Gan A có thể khác hơn những loại thuốc chủng khác bởi vì
nhiều cấp lớp khác nhau được yêu cầu phải chích ngừa loại thuốc chủng này. Trong niên
khóa 2015-2016, các học sinh từ Mẫu Giáo đến lớp7được yêu cầu chích thuốc chủng này. Một
cấp lớp bổ sung sẽ được yêu cầu được chủng ngừa Viêm Gan A trong mỗi niên học.
Tại sao có những bản báo cáo khác nhau cho lớp trước mẫu giáo và các lớp mẫu giáo
đến lớp 12?
Các em bé nhỏ hơn tuổi mẫu giáo có những yêu cầu chủng ngừa khác với những yêu cầu
chủng ngừa dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 vì độ tuổi của các em.
Tại sao tôi không nhận được thông tin từ trường học nhỏ của con tôi hoặc từ nhà giữ
trẻ? Những chương trình với ít hơn 10 em trên báo cáo chủng ngừa của họ không bị yêu cầu
phải chia sẻ tỷ lệ của họ. Chia sẻ tỷ lệ chủng ngừa cho những chương trình với ít các em có
nguy cơ sẽ dẫn đến việc mất đi tính bảo mật. Những chương trình giữ trẻ có đăng ký cũng
được miễn không phải chia sẻ tỷ lệ chích ngừa.
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