
ПОСІБНИК ДЛЯ БАТЬКІВ ПО ІМУНІЗАЦІЇ 

ОБОВ’ЯЗКОВО ДЛЯ ВСТУПУ ДО ШКОЛИ
Починаючи з 1 липня 2019 року

Учням, зарахованим до TK/K-12 потрібно мати наступне:
• Дифтерія, правець і кашлюк (DTaP, DTP, Tdap або Td) — 5 доз

(4 дози прийнятні, якщо одна з них була введена на 4-тий день народження або пізніше
3 дози достатні, якщо одна з них була введена на 7-ий день народження або пізніше.)
Для учнів 7-12 класів потрібна принаймні 1 доза вакцини, що містить кашлюк,
на 7-ий день народження або пізніше.

• Поліомієліт (ОПВ або ІПВ) — 4 дози
(3 дози достатні, якщо одна з них була введена на 4-й день народження або пізніше)

• Гепатит B — 3 дози
(Не потрібно для вступу до 7-го класу)

• Кір, паротит і краснуха (MMR) — 2 дози
(обидві вводяться в 1-й день народження або пізніше)

• Вітряна віспа — 2 дози

Ці вимоги щодо імунізації поширюються на нещодавно прийнятих та переведених до всіх класів,  
включаючи перехідний дитячий садок.

Учням 7 класу потрібні наступні щеплення:
• Правець, дифтерія, кашлюк (Tdap) — 1 доза

(Бустерну дозу вакцінації від коклюшу зазвичай призначають у віці від 11 років)

• Вітряна віспа — 2 дози
(зазвичай призначаються у віці 12 місяців і 4-6 років)

Крім того, вимоги щодо імунізації TK/K-12 поширюються на учнів 7-го класу, які:

• раніше мали дійсне звільнення через особисті переконання, заявлені до 2016 року при вступі
до Перехідного дитячого садку/дитячого садку по 6-й клас,

• є нещодавно прийнятими.

Записи:
Школи Каліфорнії зобов’язані перевіряти записи про імунізацію всіх нових учнів, яких зарраховують 
до Перехідного дитячого садку / дитячого садку по 12-й клас включно, а також усіх учнів, які пере-
ходять до 7-го класу перед вступом. Батьки повинні показати довідку про щеплення своєї дитини як 
підтвердження імунізації.
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