
  Iمنسلکہ 

 723-6ضابطہ 

 

  ورجینیا محکمہ صحت

 سکول اور ڈے کیئر

 حفاظتی ٹیکوں کے کم از کم تقاضے

 
، مڈل یا ہائی سکول، چائلڈ کیئر، نرسری سکول، فیملی ڈے کیئر یا ترقیاتی مرکز میں حاضری کے لیے ایلیمنٹریکسی بھی پبلک یا پرائیویٹ 

دستاویزی ثبوت پیش کرنا ہو گا جس میں دی گئی خوراکوں کی تعداد بتائی گئی ہو۔ ٹیکوں کا مناسب عمر، مناسب حفاظتی ٹیکے لگوانے کا 
کی مطابقت  شیڈولکے  فزیشن فیملیلگانا، سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن، امریکن اکیڈمی آپ پیڈیاٹرکس، اور امریکن اکیڈمی آف 

ئی ہو، میں اور مقررہ وقفوں اور عمر کے لحاظ سے کی گ
)http://www.vdh.virginia.gov/Epidemiology/Immunization/acip.htm  جن بچوں کے حفاظتی ٹیکے موجودہ  پر دستیاب ہے۔

یے شیڈول ہیں )بشرطیکہ کم از کم عمر اور وقفوں کی شرائط پوری شیڈول سے ہم آہنگ ہیں یا بعد میں طے شدہ وقت پر لگوانے کے ل
"سکول کے لیے درکار ویکسین کی اضافی  ہوں(، انہیں سکول حاضری کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے۔ )اضافی معلومات کے لیے

 رہنمائی" مالحظہ کیجیئے(۔

 
کی کم از کم ایک خوراک  DTPیا  DTaPاکیں۔ بچے کو خور  4کم از کم  DTaP, DTP, or Tdap ()خناق، ٹیٹنس اور  کالی کھانسی 

واال  pertussis) ڈپتھیریا، ٹٹینس( کا ٹیکہ لگوانا ان طلباء کے لیے ضروری ہے جنہیں   DTچوتھی سالگرہ پر یا اس کے بعد دی گئی ہو۔ 
یٹنس اور خناق کی کم از کم ضرورت پر  ٹ جنہیںسال یا اس سے زائد عمر کے بچوں کو  7( سے استثٰنی دیا گیا ہے۔ DTPیا  DTaPٹیکہ ) 

 لگوانے کی ضرورت ہے۔ Tdپورے نہیں اترتے انہیں اڈلٹ 
 ۔ویں گریڈ میں داخل ہونے والے تمام بچوں کو ویکسین کی بوسٹر خوراک دینا الزمی ہے6 سے،  2014جوالئی،  1

کے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ بنیادی سیریز پر ماہ کی عمر تک  60۔ یہ ویکسین صرف ویکسین b (Hib)ہیموفیلیس انفلوئنزا ٹائپ 
گئے ٹیکوں کی تعداد پر اس امر کا  ےدیئقبل  خوراکوں )کمپنی کی بنیاد پر( پر مشتمل ہیں۔ تاہم، بچے کی حالیہ عمر نہ کہ ما 3یا  2مشتمل 

نہیں لگوایا گیا ہو، انہیں حفاظتی  حفاظتی ٹیکہ جنہیںماہ کی عمر کے وہ بچے  60تا  15تعین ہوتا ہے کہ کتنی خوراکوں کی ضرورت ہے۔ 
 ٹیکے کی صرف ایک خوراک لگوانے کی ضرورت ہے۔

نے  FDAخوراکوں پر مشتمل مکمل سیریز الزمی ہے۔ تاہم،  3حفاظتی ٹیکے کی  Bتمام بچوں کے لیے ہیپاٹائٹس  ویکسین۔ Bہیپاٹاٹس 
جب مرک برانڈ )ریکومبی خوراکوں کے شیڈول کی منظوری دی ہے اور صرف تب  2 صرفسال کی عمر کے نوجوانوں کو  15تا  11

سال کے نوجوانوں  15سے  11کا استعمال کیا گیا ہو۔ اگر  ( ایڈلٹ فارمیولیشن ہیپاٹائٹس بی حفاظتی ٹیکوںRECOMBIVAX HBویکس )
 ہیں تو اسے سکول فارم پر واضح انداز میں درج ہونا چاہیئے۔ خوراکیں شیڈول کی گئی 2کے لیے 

 
خوراکوں کی مکمل سیریز الزمی ہے۔ پہلی  3کی  HPVسے، لڑکیوں کے لیے  2008اکتوبر،  1۔ (HPVوائرس ویکسین ) ہیومن پیپیلوما

ہ تعلیمی مواد کا جائزہ لینے ویں گریڈ میں داخل ہونے سے قبل دی جانی چاہیے۔ محکمۂ صحت کے منظور شد6خوراک، بچہ/بچی کے 
ویکسین نہ دالنے کا فیصلہ کر سکتے  HPVکے بعد، والد یا والدہ یا سرپرست، والد یا والدہ یا سرپرست کی صوابدید پر، بچہ/بچی کو 

 ہیں۔

خوراک۔ )اکثر  1اور روبیال کی کم از کم  2، گلسوئے کی 2خسرے کی کم از کم  ( کے حفاظتی ٹیکےMMRخسرہ، گلسوئے، اور روبیال )
  12کا مشترکہ ٹیکہ ہوتا ہے(۔ پہلی خوراک الزمی طور پر  MMRخوراکیں دی جاتی ہیں کیونکہ دیا جانے واال ٹیکہ  2بچوں کو ہر ایک کی 

ماہ یا اس سے زیادہ عمر میں دی جانی چاہیے۔ ویکسین کی دوسری خوراک کنڈرگارٹن میں داخل ہونے سے پہلے دی جانی چاہیے لیکن پہلی 
 ور دوسری خوراک کے درمیان کم از کم وقفے کے بعد کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے۔ا

ماہ سے کم عمر کے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ نیموکوکال کانجوگیٹر ویکسین  60یہ ویکسین صرف  ( کا حفاظتی ٹیکہ۔PCVنیموّکل )
 میں دی گئی، الزمی ہے۔کی ایک تا چار خوراکیں، جس کا انحصار اس بات پر ہے کہ پہلی خوراک کس عمر 

خوراکیں۔ پہلی خوراک الزمی طور پر چوتھی سالگرہ یا اس کے بعد دی جانی  4پولیو ویکسین کی کم از کم  پولیو ویکسین۔
 اضافی معلومات کے لیے ضمنی رہنمائی مالحظہ کیجیئے۔ چاہیے۔

والے تمام بچوں کے لیے، خسرہ ویکسین کی ایک میں یا اس کے بعد پیدا ہونے  1997جنوری،  1 خسرہ )الکڑا کاکڑا( کی ویکسین
سے، ویکسین کی دوسری خوراک کنڈرگارٹن میں داخل ہونے سے  2019مارچ،  3مہینے یا اس کے بعد دینا الزمی ہے۔  12خوراک 

 پہلے دی جانی چاہیے لیکن پہلی اور دوسری خوراک کے درمیان کم از کم وقفے کے بعد کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے۔

)صرف ریاست کے اندر(  پر یا   1.800.568.1929ید معلومات کے لیے، براہ مہربانی ڈویژن برائے حفاظتی ٹیکے کو مز

 ۔ےکیجیئپر فون  804.864.8055

 

 

 

 

 

 

 

 

 14/4نظر ثانی شدہ 
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