
Vui lòng gửi các biểu mẫu hoàn chỉnh qua email đến CSCE COVID Email:
covid@communityschoolforcreativeeducation.org

Yêu cầu Tất cả CSCE (12 tuổi trở lên)
COVID-19

HÌNH THỨC MIỄN TRỪ
Chính sách của Hội đồng quản trị 5141.29 - Yêu cầu về vắc xin cho học sinh COVID-19 (“BP 5141.29”) yêu cầu tất
cả OUSD học sinhtừ 12 lên hoặc học sinh từ 12 tuổi trở lên đang đi học trong các tòa nhà do OUSD sở hữu, phải
được tiêm chủng đầy đủ để tham dự bất kỳ trường học trực tiếp trừ khi áp dụng miễn trừ.

Biểu mẫu này được yêu cầu phải được sử dụng để đủ điều kiện được Miễn trừ Y tế hoặc trừ Tín ngưỡng Cá
nhân.

Phần 1: Thông tin Học sinh và Phụ huynh / Người giám hộ - Được Phụ huynh / Người giám hộ điền
đầy đủ (Xin lưu ý: Việc không trả lời từng lời nhắc có thể làm mất hiệu lực của yêu cầu miễn trừ.)

Tên Học sinh: ______________________________________________________________

Mã số Học sinh: __________________ Ngày sinh: ___________________________ Trường

Tên: _______________________________________________________________

Tên Phụ huynh / Người giám hộ:

______________________________________________________ Điện thoại của Phụ

huynh / Người giám hộ: _______________ Email của Phụ huynh / Người giám hộ:

___________________

Phần 2: Yêu cầu Miễn trừ và Chứng nhận - Do Phụ huynh / Người giám hộ hoàn thành. (Xin lưu ý:
Phụ huynh / Người giám hộ phải chọn một trường hợp miễn trừ và phải xem xét và ký
tên vào cả hai phần bên dưới để CSCE xem xét yêu cầu miễn trừ.)

Tôi, Phụ huynh / Người giám hộ có tên ở trên, yêu cầu Học sinh có tên ở trên được cấp loại
sau miễn trừ yêu cầu theo BP 5141.29 rằng tất cả OUSD , hoặc học sinh đi học trong các tòa
nhà họcdo OUSD (từ 12 tuổi trở lên) phải tiêm chủng đầy đủ để có thể tham dự bất kỳ
trường học trực tiếp nào. (Vui lòng điền vào các mẫu đơn riêng biệt để yêu cầu cả hai
trường hợp miễn trừ.)
☐ Miễn trừ Y tế (nhà cung cấp dịch vụ y tế phải hoàn thành Phần 3A)
☐ Miễn trừ Tín ngưỡng Cá nhân (nhà cung cấp dịch vụ y tế phải điền Phần 3B)

Chữ ký của Phụ huynh / Người giám hộ: _______________________

Tôi, Phụ huynh / Người giám hộ có tên ở trên, chứng thực rằng tôi đã nhận được thông tin về rủi
ro và lợi ích của tất cả các loại vắc xin COVID-19 có sẵn cho Học sinh có tên ở trên và vẫn gửi yêu
cầu miễn trừ này.

Chữ ký của Phụ huynh / Người giám hộ: _______________________
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: Bản Tuyên thệ Miễn trừ Y tế - Được Hoàn thành bởi Nhà cung cấp Y tế được Cấp phép

Tôi, nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép, ký tên dưới đây, theo đây xác nhận, theo
hình phạt khai man, rằng mỗi câu sau đây đều đúng và chính xác:

- Tôi là nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép hành nghề hợp pháp hiện đang hành
nghề tại Bang California.

- Tôi đã kiểm tra Sinh viên có tên dưới đây vào ngày dưới đây.
- Dựa trên chuyên môn y tế của mình, tôi đã xác định rằng Học sinh có tên dưới đây

có tình trạng thể chất hoặc hoàn cảnh y tế mà việc nhận bất kỳ loại vắc xin
COVID-19 hiện có nào (bao gồm cả những loại vắc xin được phép sử dụng khẩn
cấp) sẽ được coi là không an toàn.

- Thông tin sau đây là chính xác.

Tên học sinh: _______________________________________________________ Tên cha

mẹ / người giám hộ: ________________________________________________ Ngày sinh

của học sinh: ____________________ Ngày tư vấn: _____________ Tên nhà cung cấp

dịch vụ y tế được cấp phép: ____________________________________________ Loại

nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép:☐ Bác sĩ y khoa (“MD”)

☐ Bác sĩ khoa xương khớp (“ DO ”)

Số Giấy phép cho Nhà cung cấp Y tế được Cấp phép:

________________________________________ Nhà cung cấp Y tế được Cấp phép Điện

thoại: ______________________________________________ Nhà cung cấp Y tế được

Cấp phép Email: _______________________________________________ Chữ ký của Nhà

cung cấp Y tế Được Cấp phép: ____________________ Ngày: _____________

Đối với CSCE Chỉ sử dụng

mẫu đơn chưa hoàn chỉnh sẽ không được chấp nhận. Các biểu mẫu phải bao gồm

tên, địa chỉ, số điện thoại và số giấy phép dễ đọc của người ký tên y tế, người này

có thể được CSCE để xác nhận sự chấp thuận của họ đối với biểu mẫu chấp thuận.
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3B: Tuyên bố Miễn trừ Tín ngưỡng Cá nhân - Được Nhà cung cấp Y tế hoàn thành
Chứng nhận Cung cấp Thông tin COVID-19 cho Bệnh nhân

I, nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép, ký tên dưới đây, theo đây xác nhận, theo hình
phạt nếu khai man, rằng mỗi tuyên bố sau đây là đúng và chính xác:

- Tôi là nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép hành nghề hợp pháp hiện đang hành
nghề tại Bang California.

- Vào ngày bên dưới, tôi đã thông báo cho Phụ huynh / Người giám hộ có tên dưới
đây rằng vắc xin COVID-19 hiện có (bao gồm cả những vắc xin được phép sử
dụng khẩn cấp) an toàn và hiệu quả theo hướng dẫn của FDA và CDC được liên
kết ở đây.

- Vào ngày bên dưới, tôi cũng đã cung cấp cho Phụ huynh / Người giám hộ có tên
dưới đây thông tin liên quan đến (1) lợi ích và rủi ro của việc nhận bất kỳ loại vắc
xin COVID-19 hiện có nào (bao gồm cả những loại vắc xin được phép sử dụng
khẩn cấp) và (2) nguy cơ sức khỏe đối với học sinh và cộng đồng của COVID-19.

- Thông tin sau đây là chính xác.

Tên học sinh: _______________________________________________________ Tên cha

mẹ / người giám hộ: ________________________________________________ Ngày sinh

của học sinh: ____________________ Ngày tư vấn: _____________ Tên nhà cung cấp

dịch vụ y tế được cấp phép: ____________________________________________ Loại

nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép:☐ Bác sĩ y khoa (“MD”)

☐ Bác sĩ khoa xương khớp (“ DO ”)

Số Giấy phép cho Nhà cung cấp Y tế được Cấp phép:

________________________________________ Nhà cung cấp Y tế được Cấp phép Điện

thoại: ______________________________________________ Nhà cung cấp Y tế được

Cấp phép Email: _______________________________________________ Chữ ký của Nhà

cung cấp Y tế Được Cấp phép: ____________________ Ngày: _____________

Đối với CSCE Chỉ sử dụng



mẫu đơn chưa hoàn chỉnh sẽ không được chấp nhận. Các biểu mẫu phải bao gồm

tên, địa chỉ, số điện thoại và số giấy phép dễ đọc của người ký tên y tế, người này

có thể được CSCE để xác nhận sự chấp thuận của họ đối với biểu mẫu chấp thuận.
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Thông tin về việc thử nghiệm và phê duyệt vắc xin:
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines- Explained

Vắc xin COVID-19 có được kiểm tra nghiêm ngặt không?
Đúng. Các thử nghiệm lâm sàng đang đánh giá vắc xin COVID-19 mang tính điều tra
ở hàng chục nghìn người tham gia nghiên cứu để
tạo ra dữ liệu khoa học và thông tin khác mà
FDA cần để xác định tính an toàn và hiệu quả. Các thử nghiệm lâm sàng
này đang được tiến hành theo các
tiêu chuẩn khắt khe do FDA đưa ra.

Ban đầu, trong giai đoạn 1, vắc-xin được tiêm cho một số ít người
nói chung khỏe mạnh để đánh giá độ an toàn của nó khi tăng
liều và thu thập thông tin sớm về cách
hoạt động của vắc-xin để tạo ra phản ứng miễn dịch ở người. Trong
trường hợp không có lo ngại về an toàn từ các nghiên cứu giai đoạn 1, các
nghiên cứu giai đoạn 2
bao gồm nhiều người hơn, trong đó các liều lượng khác nhau được thử nghiệm trên hàng trăm
người có tình trạng sức khỏe thường khác nhau và từ các nhóm nhân khẩu học khác nhau,
trong các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng. Các nghiên cứu này cung cấp thông tin an toàn
bổ sung về các tác dụng phụ và rủi ro ngắn hạn thường gặp, kiểm tra mối quan hệ giữa liều
dùng và đáp ứng miễn dịch, và có thể cung cấp thông tin ban đầu về hiệu quả của vắc xin. Trong
giai đoạn 3, vắc-xin thường được sử dụng cho hàng nghìn người trong các nghiên cứu ngẫu
nhiên, có đối chứng liên quan đến các nhóm nhân khẩu học rộng (tức là dân số dự định sử dụng
vắc-xin) và tạo ra thông tin quan trọng về hiệu quả và dữ liệu an toàn quan trọng bổ sung. Giai
đoạn này cung cấp thông tin bổ sung về phản ứng miễn dịch ở những người nhận vắc xin so
với những người được kiểm soát, chẳng hạn như giả dược.

CDC Thông tin về hiệu quả của vắc xin:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html

● Thuốc chủng ngừa COVID-19 an toàn và hiệu quả.
● Vắc xin COVID-19 đã được sử dụng với mức độ chuyên
sâu nhất

giám sát an toàn trong lịch sử Hoa Kỳ, bao gồm các
nghiên cứu trong thanh thiếu niên.

● Con bạn sẽ cần tiêm Pfizer-BioNTech thứ hai
Thuốc chủng ngừa COVID-19 3 tuần sau lần tiêm đầu
tiên.

● Trẻ em và thanh thiếu niên nhận được cùng một liều
lượng

Vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 khi trưởng thành.



Không có yêu cầu về cân nặng của bệnh nhân đối với tiêm chủng COVID-19, và Liều lượng vắc xin
COVID-19 không thay đổi theo trọng lượng bệnh nhân.

● Con bạn không thể nhận được COVID-19 từ bất kỳ loại vắc xin COVID-19 nào,
bao gồm vắc xin Pfizer-BioNTech.

● Con của bạn có thể tiêm vắc xin COVID-19 và các vắc xin khác trong cùng một lần khám hoặc
không cần chờ đợi 14 ngày giữa các loại vắc xin.

Các hình thức không hoàn chỉnh sẽ không được chấp nhận. Các biểu mẫu phải bao

gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và số giấy phép dễ đọc của người ký tên y tế, người

này có thể được CSCE liên hệ để xác nhận sự chấp thuận của họ đối với biểu mẫu

chấp thuận.
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