
 

 
 
12-р ангид ороход зориулсан шаардлагатай вакцины тухай чухал мэдээлэл  
 
Виржиниа мужийн хуулийн § 22.1-271.2-д заасны дагуу 12-р ангид элсэхээс өмнө Виржиниа 
мужид сургуульд сурдаг бүх сурагчид MenACWY (менингококк) вакцин хийлгэсэн байх 
шаардлагатай 
 
Менингококкийн мэдээлэл: 
• MenACWY (Менингококк) вакцин нь нянгаар үүсгэгддэг ховор боловч хүнд халдварт өвчин, бүр 
үхэлд хүргэх аюултай менингококкийн өвчнөөс хамгаалдаг. 
• Өсвөр насныхан болон залуучууд, ялангуяа 16-23 насныхан эрсдэлд ордог. 
• Та/сурагч тань өмнө нь өсвөр насандаа эм ууж байсан ч, өсвөр насныханд 16 насандаа хамгийн 
их эрсдэлтэй байх үедээ хамгаалалт нь багасдаг тул хамгаалалт нь багасдаг. 

 
Шаардлагын дэлгэрэнгүй:  

• Та сурагчийнхаа MenACWY (менингококк) вакциныг 16 насны төрсөн өдөр, эсвэл түүнээс 
хойш хийлгэсэн тухай нотлох баримтаа (эсвэл эмнэлгийн болон шашны шалтгаант 
чөлөөлөлтийн нотолгоог) арван хоёрдугаар ангийн эхний өдрөөс өмнө сургуулийн клиникт 
ирүүлэх ёстой. 

• 2023-2024 оны хичээлийн жилд биечлэн сургууль эсвэл үйл ажиллагаанд оролцохын 
тулд MenACWY-ийн баримт бичиг шинэчлэгдсэн байх ЁСТОЙ. 
 

Та/сурагч MenACWY вакциныг хаана хийлгэж болох вэ? 
Сургуулийн олон нийтийн эрүүл мэндийн сувилагчтай ярилцаж таны сурагчийн хувьд MenACWY, 
вакциныг хийлгэх дараах хувилбарын аль тохиромжтойг тодорхойлно уу:  

• Сурагчийн үндсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч 
o Уг вакциныг ихэвчлэн даатгалын төлөвлөгөөнд хамруулдаг. Сургуульд орохын өмнө 

яаравчлахаас зайлсхийхийн тулд яг одоо цаг товлоорой!  
• Вашингтон өргөн чөлөө 2100 дахь Арлингтон каунтигийн дархлаажуулалтын эмнэлэг 

o MenACWY (Менингококк) вакцин зэрэг шаардлагатай вакциныг үнэ төлбөргүй 
хийдэг; бусад санал болгож буй вакцинууд нь төлбөртэй байж болно (вэбсайтыг 
үзнэ үү) 

o Үйл ажиллагааны өдөр, цагийг эндээс харж болно: Дархлаажуулалтын эмнэлэг – 
Арлингтон мужийн албан ёсны вэбсайт (arlingtonva.us). Цаг товлох шаардлагатай 
бөгөөд хүлээх хугацаа өөр байж болно. 

• Сурагчийн дунд сургуулийн эрүүл мэндийн эмнэлэг 
o Танай сургуулийн эрүүл мэндийн эмнэлэг энэ хаврын сүүлээр MenACWY 

вакцинжуулалтыг сургуульд түшиглэн вакцинжуулах боломжийг олгоно. 
o Сургуулийн клиникт уг вакциныг хүлээн авахад ямар ч зардал гарахгүй ч хамрагдах 

байдал, даатгалын статусыг заавал зөвшөөрөл авах үйл явцын нэг хэсэг болгон 
үнэлнэ. 

o Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар тухайн сургуульд вакцин хийх боломжгүй бол 
сурагчийг сургуульд орох вакцины бүх шаардлагыг дагаж мөрдөх нь эцэг эх/асран 
хамгаалагчийн үүрэг хэвээр байна. 
 

Та Виржиниагийн одоогийн хууль болон тустай түгээмэл асуултууд зэрэг нэмэлт 
мэдээллийг Виржиниа мужийн Эрүүл мэндийн газрын вэбсайтаас авах боломжтой: 
Сургуулийн шаардлага - Дархлаажуулалт (virginia.gov). Хэрэв танд асуулт байвал 
сургуулийнхаа олон нийтийн эрүүл мэндийн сувилагчтай холбогдоно уу. 
 


