
 
 
 
 
 

 

Hướng dẫn về dịch vụ tiêm phòng tại các trường học 
 
Việc tiếp nhận dịch vụ tiêm phòng đương nhiên là quyết định của cá nhân. Để làm việc này 
cần phải cân nhắc những lập luận thuận chiều và trái chiều và nếu cần có thể có sự tư vấn 
của bác sĩ. Những người đã đăng ký tiêm phòng bất kỳ lúc nào cũng có thể rút lui ý kiến của 
mình. 
 
Để thực hiện được tất cả những lịch tiêm phòng, cũng tương tự như việc đi khám bác sĩ khi 
cần thiết, học sinh sẽ được nghỉ học. 
 
Vào ngày đi tiêm phòng, đề nghị lưu ý những điểm sau: 

 Ăn và uống đầy đủ, 
 Mặc loại áo nào để có thể kéo ống tay áo lên một cách dễ dàng. 

 
Khi đi tiêm, những người tự nguyện tiêm phòng cần mang theo những giấy tờ sau đây: 

 Sổ tiêm chủng (nếu có), 
 Chứng minh thư hoặc thẻ bảo hiểm sức khỏe, 
 Bản hướng dẫn thông tin đã điền và đã ký tên (phụ lục 2), 
 Bản khai bệnh tiền sử đã điền cùng với bản tuyên bố chấp thuận đã ký tên (phụ lục 3). 

 
Ngoài ra quý vị cũng nhận được thông tin dưới đây về SARS-CoV-2:  
  

 Cuốn sách Corona dành cho trẻ em và thanh niên (phụ lục 4)  
 

Đối với những học sinh chấp nhận dịch vụ tiêm phòng tại trường học, những quy định về sự 
đồng ý và tháp tùng của gia đình cũng được áp dụng tương tự như những quy định tại các 
trung tâm tiêm phòng: 
 

 Đối với học sinh từ 12 đến 15 tuổi, bên cạnh việc cả bố lẫn mẹ đồng ý, ít nhất phải có 
bố hoặc mẹ có mặt trong lúc tiêm phòng. 

 Đối với học sinh trên 16 tuổi thì việc đồng ý của một trong hai người bố hoặc mẹ là đủ, 
sự có mặt của bố hoặc mẹ trong khi tiêm phòng là không cần thiết. 

 Học sinh đã đến tuổi thành niên tự ký bản tuyên bố đồng ý của mình. 
 
Khi đến tiêm phòng tại trường học, những phụ huynh đi cùng với con em mình phải tuân thủ 
những quy tắc hiện hành về việc đặt chân vào khuôn viên của nhà trường chiểu theo Điều 3 
Quy chế phòng chống Corona của trường học và nhà trẻ (SchulKitaCoVO). Phụ huynh và 
những người đi cùng có thể được xét nghiệm miễn phí ngay tại trường học. 
 
Những người đã tiêm phòng trọn vẹn được miễn nghĩa vụ xét nghiệm khi đặt chân vào khuôn 
viên của nhà trường. 
 
Đối với việc bảo hiểm tai nạn theo luật định cho học sinh, áp dụng những điểm sau đây:    
 

 Trên đường đi đến chỗ tiêm và tại chỗ tiêm, học sinh được bảo hiểm tai nạn theo luật 
định, điều này được áp dụng cho cả việc tiêm phòng tại trường học cũng như tiêm 
phòng trong khuôn khổ tại các trung tâm tiêm phòng có giáo viên đi cùng. 
 

 Đối với bản thân việc tiêm phòng không có bảo hiểm tai nạn theo luật định (những thiệt 
hại do tiêm phòng có thể sẽ được đền bù thông qua Bộ luật phòng chống lây nhiễm). 

 


