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Ưng thuận chủng ngừa
Chúng tôi khuyến khích cha mẹ hoặc người giám hộ và các con 
của họ đọc và thảo luận dữ kiện về các loại thuốc chủng ngừa 
đang được đề nghị cung cấp và mẫu ưng thuận, và để cùng 
nhau quyết định về việc chủng ngừa.

Nếu có tổ chức chương trình chủng ngừa COVID-19 tại các 
trường trong giờ học, học sinh sẽ được cung cấp trước các mẫu 

ưng thuận và dữ kiện chủng ngừa để đem về nhà thảo luận.

Vị thành niên chín chắn ưng thuận

Trẻ em dưới 19 tuổi có thể hiểu được các lợi ích và phản ứng có 
thể xảy ra từ thuốc chủng, và rủi ro khi không chủng ngừa, có 
thể có quyền hợp pháp tự mình ưng thuận hoặc từ chối chủng 
ngừa. Điều này có nghĩa là con quý vị có thể tự ý quyết định có 
chủng ngừa hay không.

Đã có tiến trình này từ khi thông qua Đạo Luật Trẻ Sơ Sinh 1996 
tại BC, quý vị có thể tìm thêm chi tiết về vị thành niên chin chắn 
ưng thuận tại www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/in-
fants-act-mature-minor-consent-and-immunization. 

Ưng thuận sau khi hiểu rõ vấn đề
Trước khi chấp nhận quyết định ưng thuận của một trẻ, chuyên 
viên chăm sóc sức khỏe phải cho trẻ biết dữ kiện về thuốc chủng 
ngừa. Chuyên viên chăm sóc sức khỏe sẽ cùng trẻ duyệt lại các 
dữ kiện sau (tại www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/
covid-19-vaccines): 

• Trẻ sẽ được chủng ngừa loại bệnh gì

• Các lợi ích của việc chủng ngừa

• Rủi ro của việc không chủng ngừa

• Các tác dụng phụ thông thường và dự liệu sẽ xảy ra

• Các tác dụng phụ nghiêm trọng hiếm khi xảy ra

• Các lý do y khoa để không chủng ngừa

Chuyên viên chăm sóc sức khỏe sẽ dành thì giờ cho trẻ đọc các 
dữ kiện này và để cho trẻ nêu thắc mắc. Sau đó trẻ sẽ được hỏi 
để chắc chắn là trẻ hiểu các dữ kiện này và sẵn sàng quyết định. 
Phải có phép của bất cứ trẻ nào tự ý ưng thuận trước khi cha/mẹ 
hoặc người giám hộ được cung cấp hồ sơ chủng ngừa của trẻ.

Nếu chuyên viên chăm sóc sức khỏe không biết chắc trẻ đã 

hiểu, hoặc trẻ chưa sẵn sàng quyết định, thì trẻ đó sẽ không 

được chủng ngừa nếu không được cha mẹ/người giám hộ ưng 

thuận.

Cách áp dụng vấn đề ưng thuận sau khi hiểu rõ vấn đề     

Chuyên viên chăm sóc sức khỏe phụ trách tiêm chủng 
được huấn luyện để thảo luận vấn đề ưng thuận với 
mọi người và thẩm định khả năng ưng thuận của  

người đó.

Tiến trình ưng thuận sau khi hiểu rõ vấn đề:

• Áp dụng riêng cho việc chủng ngừa

• Đặt trọng tâm vào thân chủ

• Tự nguyện

• Được ưng thuận mà không thông tin sai lạc

 

Những bước quyết định ưng thuận sau khi  
hiểu rõ vấn đề

COVID-19 Mature Minor Consent | Vietnamese

Chúng tôi hết sức khuyến khích cha mẹ và 
người giám hộ nên thảo luận việc chủng 
ngừa COVID-19 với các con và cùng nhau 
làm việc để đưa ra quyết định về việc ưng 
thuận chủng ngừa.
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Thẩm định khả năng của người ưng thuận

Thông tin tiêu chuẩn

Dành thì giờ để nêu thắc mắc và giải đáp

Dành quyền từ chối hoặc thu hồi quyết  
định ưng thuận
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