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Viêm Gan B 
 

DTaP/Td/Tdap * 
(Bạch hầu, Uốn ván, ho gà) 
Số liều Vắc xin cần thiết có thể ít 

hơn số liều ghi ở đây 

Bại Liệt * 
 

Số liều Vắc xin cần 
thiết có thể ít hơn số 

liều ghi ở đây  

 MMR  
(Sởi, Quai bị, Sởi 

Đức) 

Varicella 
(Thủy đậu) 

Từ Mẫu giáo đến lóp 
Năm 

Ba liều trong 
khung thời 

gian phù hợp 

Năm liều trong khung 
thời gian phù hợp 

Bốn liều trong 
khung thời 

gian phù hợp 

Hai liều trong 
khung thời gian 

phù hợp 

 
Hai liều trong khung 

thời gian phù hợp 
HOẶC  

Bác sĩ xác nhận trẻ đã 
bị bệnh 

 

Lớp Sáu đến lớp 12  
Ba liều trong 
khung thời 

gian phù hợp 

Năm liều DTaP  
VÀ  

một liều Tdap 
tất cả đều trong khung 

thời gian phù hợp  

Bốn liều trong 
khung thời 

gian phù hợp 

Hai liều trong 
khung thời gian 

phù hợp 

 
Hai liều trong khung 

thời gian phù hợp 
HOẶC  

Bác sĩ xác nhận trẻ đã 
bị bệnh 

(Cho phép ngoại lệ 
đối với các học sinh 

nhất định) 
 
 

 
 Học sinh phải đáp ứng khoảng cách thời gian để đáp ứng những yêu cầu nêu trên. Xin hỏi ý kiến Bác sĩ hay nhân viên nhà trường nếu có thắc 

mắc về các yêu cầu chích ngừa của nhà trường. 
 Truy cập trang Web www.immunize.org/cdc/schedules/  để biết thêm thông tin về các loại chích ngừa được khuyến nghị khác mà nhà trường không yêu 

cầu. 
 
Nếu quí vị là người khuyết tật hay cần tài liệu này dưới định dạng khác, xin gọi số 1-800-525-0127 (người câm/điếc gọi số 711)        DOH 348-295 December 2016 Vietnamese 

Hướng dẫn cho Phụ huynh/Người giám hộ: Để biết loại vắc xin nào là bắt buộc để nhập học, hãy tìm cấp lớp 
của con quý vị và chỉ tra trong dòng đó để tìm loại vắc xin và số liều cần thiết. 

http://www.immunize.org/cdc/schedules/

