Chấp thuận của học sinh trung học tại phòng chủng ngừa ở trường
Tháng 8 năm 2019
Như đã được thông báo tại Cuộc họp Hội đồng Học khu Toronto (TDSB) tháng 6, Sở Y tế
Toronto (Toronto Public Health) đã có một thay đổi về chính sách chủng ngừa, có hiệu lực trong
niên khóa 2019-20.
Học sinh từ 14 tuổi trở lên sẽ có thể chấp thuận để được chủng ngừa tại các phòng chủng ngừa
của Sở Y tế Toronto đặt ở các trường trung học. Có những lý do cụ thể cho sự thay đổi này:


Để chủng ngừa kịp thời khi ứng phó với một đợt bùng phát dịch bệnh. Những đợt bùng
phát bệnh sởi đang xảy ra ở Bắc Mỹ. Tỷ lệ chủng ngừa cao sẽ ngăn ngừa và kiểm soát
các đợt bùng phát.



Để phù hợp với cách thực hành hiện tại ở các phòng chủng ngừa cộng đồng của Sở Y tế
Toronto nơi học sinh trung học hiện nay chấp thuận cho chủng ngừa tại các phòng chủng
ngừa này.



Để giảm các trường hợp đình chỉ học đối với học sinh. Trong niên khóa 2017/18, có 4500
học sinh trung học thuộc TDSB bị đình chỉ học vì các học sinh này không được chủng
ngừa cập nhật đầy đủ. Việc giúp cho học sinh dễ tiếp cận với các loại vaccine bắt buộc
phải có để được đi học sẽ giảm số trường hợp bị đình chỉ học.



Để hỗ trợ các gia đình không có người chăm sóc y tế căn bản hoặc có thể không có bảo
hiểm y tế.

Các bậc phụ huynh sẽ được thông báo trước về bất cứ phòng chủng ngừa nào sắp có tại
trường của con mình để bảo đảm quý vị được tham gia vào quá trình ra quyết định. Quý vị
sẽ có thời gian thảo luận các vấn đề này với con và người chăm sóc y tế của quý vị trước
khi phòng chủng ngừa có tại trường. Học sinh sẽ không bao giờ bị ép buộc chủng ngừa.
Các y tá của Sở Y tế Toronto sẽ phải có được sự chấp thuận được thông tin rõ ràng từ mỗi học
sinh trước khi chủng ngừa. Điều này bao gồm:
 Hỏi học sinh xem đã thảo luận việc chủng ngừa với phụ huynh hay chưa. Học sinh được
khuyến khích thảo luận việc chủng ngừa với phụ huynh, kể cả trong khi ở tại phòng chủng
ngừa.
 Hỏi xem học sinh có hiểu các lợi ích và rủi ro của vaccine mà học sinh sắp nhận được hay
không
 Hỏi xem học sinh có thắc mắc gì hay không.
Mục đích là cải thiện sức khỏe của học sinh tại trường. Thay đổi này phù hợp với cách thực hành
hiện đã áp dụng tại các hội đồng học khu khác ở vùng Đại Đô thị Toronto (GTA), và Đạo luật
Chấp thuận Chăm sóc Sức khỏe. Ở Ontario không có quy định về tuổi hợp pháp để chấp thuận.
Vui lòng liên hệ Sở Y tế Toronto ở số 416-392-1250 nếu quý vị có thắc mắc gì.
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