
   
 

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Tiểu bang Maine  

Trung tâm CDC Maine 

 Bộ Giáo dục Tiểu bang Maine 

Cập nhật ngày 14 tháng 2, 2023 

 

Yêu cầu chủng ngừa để đến trường tại Maine  
 Tất cả trẻ em theo học tại trường công hoặc trường tư trong Tiểu bang Maine phải được chủng 

ngừa như sau. 

Yêu cầu khi nhập học Mẫu giáo: 

• 5 mũi DTaP (4 mũi DTaP nếu lần thứ 4 

được tiêm đúng hoặc sau sinh nhật 4 tuổi)  

• 4 mũi Polio (3 mũi Polio nếu mũi thứ 3 

được tiêm đúng hoặc sau sinh nhật 4 tuổi)  

• 2 mũi MMR (bệnh sởi, quai bị, rubella)  

• 2 mũi Varicella (bệnh thủy đậu)  

Yêu cầu khi nhập học lớp Mầm non (PreK):  

• 4 mũi DTaP 

• 3 mũi Polio 

• 1 mũi MMR 

• 1 mũi Varicella (bệnh thủy đậu)  

 

 

Yêu cầu khi nhập học lớp 7:  

• Tất cả các loại vắc-xin bắt buộc trước đây 

• 1 mũi Tdap  

• 1 mũi vắc xin kết hợp não mô cầu (MCV4)  

 

Yêu cầu khi nhập học lớp 12:  

• Tất cả các loại vắc-xin bắt buộc trước đây 

• 2 mũi MCV4 (chỉ cần một liều nếu liều đầu tiên được tiêm đúng hoặc sau sinh nhật 16 tuổi)  

HOẶC 

• Miễn trừ y tế đối với một hoặc tất cả các loại vắc-xin 

• Trong trường hợp không có giấy chứng nhận chủng ngừa, dùng bằng chứng phòng thí 

nghiệm về khả năng miễn dịch đối với các bệnh cụ thể hoặc tiền sử bệnh tin tưởng được 

do bác sĩ gia đình hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác ghi lại 

• Các miễn trừ vì triết lý sống hoặc tôn giáo chỉ được phép áp dụng cho những học sinh có 

IEP và được miễn trừ trước ngày 1 tháng 9, 2021 

Mỗi mục chủng ngừa phải bao gồm loại vắc-xin, ngày tiêm và tên của người cho thuốc. Kể từ 

ngày 1 tháng 9, 2021, chỉ các trường hợp miễn trừ y tế mới được phép áp dụng, trừ trường hợp 

được mô tả trong Tiêu đề 20-A §6355 

Để biết thêm thông tin 

Bộ Giáo dục Tiểu bang Maine 

E-mail: DOESchoolandStudentSupports@maine.gov  
Chủng ngừa | Bộ Giáo dục (maine.gov) 

https://www.mainelegislature.org/legis/statutes/20-a/title20-Asec6355.html
mailto:DOESchoolandStudentSupports@maine.gov
https://www.maine.gov/doe/schools/safeschools/healthed/nurseresources/manual/immunization

