
 

 

[Dành cho người giám hộ có con từ 13 tuổi đến dưới 20 tuổi] 

Giấy chấp thuận cho tiêm chủng dự phòng (Trường hợp không có người giám hộ đi cùng) 

 

Dành cho người giám hộ: Vui lòng đọc kỹ. 

Trẻ từ 13 tuổi đến dưới 20 tuổi có thể được tiêm chủng dự phòng mà không cần người giám hộ đi 

cùng nếu người giám hộ đã đọc các mục ghi trong phiếu chẩn đoán bệnh, giải thích về vắc xin và 

phản ứng phụ (ghi trong “Tiêm chủng dự phòng và sức khỏe của trẻ”), hiểu nội dung, đồng ý và có 

nguyện vọng cho trẻ được tiêm chủng dự phòng bằng cách ký vào phiếu chẩn đoán bệnh và giấy 

chấp thuận. 

(Vui lòng mang theo giấy này vào ngày tiêm chủng dự phòng.) 

 

 Về việc ký tên vào phiếu chẩn đoán bệnh của người giám hộ, nếu có vấn đề thắc mắc khi xem xét 

cho trẻ tiêm chủng thì vui lòng xác nhận trước với bác sỹ chăm sóc chính, trung tâm chăm sóc sức 

khỏe, ban phụ trách tiêm chủng dự phòng của thành phố/thị trấn/làng xã, sau khi đã hoàn toàn đồng 

ý và quyết định cho trẻ được tiêm chủng thì mới ký tên. 

 

Sau khi đọc kỹ nội dung ghi trên, hiểu rõ và đồng ý thì mới quyết định việc tiêm chủng cho trẻ. 

Trường hợp đã quyết định cho trẻ được tiêm chủng, vui lòng ký tên vào mục họ tên người giám hộ 

trong giấy chấp thuận. (Nếu không có chữ ký thì không được tiêm chủng dự phòng). 

Trong trường hợp không muốn tiêm chủng, vui lòng không ghi vào bất cứ điều gì vào mục họ tên 

người giám hộ. 

 

 

Giấy chấp thuận 

 

Sau khi đọc giấy giải thích về việc tiêm chủng dự phòng và hiểu rõ hiệu quả và mục đích của việc 

tiêm chủng dự phòng, khả năng khởi phát phản ứng phụ nghiêm trọng, chế độ hỗ trợ tiêm chủng dự 

phòng, v.v…, tôi đồng ý cho con tôi được tiêm chủng dự phòng. 

Ngoài ra, sau khi hiểu rằng giấy giải thích này được tạo nhằm mục đích giúp người giám hộ hiểu 

rõ hơn về việc tiêm chủng dự phòng, tôi đồng ý sẽ nộp giấy chấp thuận này cho thành phố/thị 

trấn/làng xã. 

 

Họ tên người giám hộ                           

 

Địa chỉ                           

 

Số điện thoại liên lạc khi khẩn cấp                      

 

* Trẻ từ 13 tuổi đến dưới 20 tuổi khi đi tiêm chủng dự phòng một mình cần phải có chữ ký của 

người giám hộ không chỉ trong giấy chấp thuận này mà cả trong phiếu chẩn đoán bệnh. 


