
Quý Phụ huynh: Con Quý Vị Đã Sẵn Sàng đi học tại Trung Tâm Giữ 
Trẻ hay Trường Mầm Non chưa? 

Các Chủng Ngừa Bắt Buộc từ ngày 1 tháng Bảy, 2017 – ngày 30 tháng Sáu, 2018 
 
 

 
 

Viêm gan 
B 

DTaP 
(Bạch hầu, Uốn 

ván, Ho gà) 

Hib 
(Haemophilus 

influenzae loại B) 
Bại liệt 

PCV 
(Phế Cầu 

khuẩn Liên 
hợp) 

MMR 
(Sởi, Quai bị, 

Rubella) 

Varicella 
(Thủy đậu) 

 

Trước 3 
tháng tuổi 

 

2 liều 1 liều 1 liều 1 liều 1 liều 

Không chích 
ngừa trước 12 

tháng tuổi 

Không chích ngừa 
trước 

12 tháng tuổi 

 

Trước 5 
tháng tuổi 

 
2 liều 2 liều 2 liều 2 liều 2 liều 

 

Trước 7 
tháng tuổi 

 

2 liều 3 liều 3 liều 2 liều 3 liều 

Trước 16 
tháng tuổi 2 liều 3 liều 4 liều 2 liều 4 liều 1 liều 

 
1 liều 
HOẶC 

Bác sĩ xác nhận 
rằng trẻ mắc bệnh 

Trước 19 
tháng tuổi 3 liều 4 liều 4 liều 3 liều 4 liều 1 liều 

 
1 liều 
HOẶC 

Bác sĩ xác nhận 
rằng trẻ mắc bệnh 

Trước 7 
Tuổi hoặc 
lớp Mẫu 

giáo 

3 liều 5 liều 
Không chích 

ngừa sau 5 tuổi 
trừ khi trẻ có 

bệnh 
4 liều 

Không chích 
ngừa sau 5 

tuổi trừ khi trẻ 
có bệnh 

2 liều 

 
2 liều 
HOẶC 

Bác sĩ xác nhận 
rằng trẻ mắc bệnh 

 Trẻ phải đáp ứng khoảng thời gian tối thiểu và độ tuổi để tuân thủ các yêu cầu. Hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị hay trung tâm giữ trẻ hoặc trường 
mầm non nếu quý vị có thắc mắc. 

 Tìm thông tin về các loại vắc xin khác được khuyến nghị, nhưng không bắt buộc, để đi học tại trung tâm giữ trẻ/trường mầm non tại: www.immunize.org/cdc/schedules/  
 

 
 

Nếu quý vị là người khuyết tật và cần thông tin này ở một định dạng khác, vui lòng gọi 1‐800‐525‐0127 (TDD/TTY gọi 711).              DOH 348-425 December 2016 Vietnamese 

Hướng dẫn: Để xem loại vắc xin nào là bắt buộc đối với trung tâm giữ trẻ hoặc trường mầm non, 
hãy tìm tuổi của con quý vị và chỉ tra trên dòng đó để tìm các loại vắc xin và số liều bắt buộc. 

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

