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Quy Định Tiêm Vắc-Xin COVID-19 Cho Vận Động Viên Học Sinh | Giải Đáp Thắc Mắc 

  

Trong thời gian còn lại của năm học 2021-2022, Sở Giáo Dục yêu cầu tất cả các vận động viên học sinh phải 

được tiêm ngừa đầy đủ vắc-xin COVID-19 để tham gia các môn thể thao liên trường. Dưới đây, vui lòng tìm 

danh sách những thắc mắc thường gặp (FAQ) để tham khảo. 
 

Tại sao vận động viên học sinh của Sở Giáo Dục tham gia các môn thể thao liên trường lại cần phải 

tiêm vắc-xin? 

Các trường hợp dương tính COVID-19 của các vận động viên tham gia các chương trình thể thao liên trường 

của Sở Giáo Dục đã dẫn đến một số lượng lớn học sinh tạm dừng tham gia thể thao và quan trọng hơn là nghỉ 

học. Quyết định yêu cầu tất cả các vận động viên học sinh tham gia các môn thể thao liên trường phải được 

tiêm ngừa được đưa ra với mục tiêu hàng đầu là sức khỏe và sự an toàn của Sở Giáo Dục chúng tôi và xem xét 

những tương tác đặc biệt của học sinh mà các môn thể thao đòi hỏi, bao gồm sự tiếp xúc gần gũi và thường 

xuyên trong quá trình luyện tập và thi đấu, đi theo nhóm, và tương tác với học sinh từ các trường khác trong 

khi thi đấu. Do đó, các vận động viên học sinh nào muốn tham gia chương trình thể thao liên trường trong 

thời gian còn lại của năm học 2021-2022 thì bắt buộc phải được tiêm vắc xin ngừa COVID-19. 
 

Khi nào tôi cần tiêm vắc xin COVID-19 để sẵn sàng cho mùa thể thao mùa đông và mùa xuân? 

Để tham gia môn thể thao vào đầu mùa giải, các vận động viên học sinh nào tham gia các môn thể thao mùa 

đông sẽ phải được tiêm ngừa đầy đủ trước ngày 18 tháng 12 năm 2021. Các vận động viên học sinh nào tham 

gia các môn thể thao mùa Xuân sẽ phải được tiêm ngừa đầy đủ trước ngày 1 tháng 3 năm 2022. 
 

Mùa Môn Thể Thao Hạn Chót Tiêm 

Ngừa Đầy Đủ  

Tiêm Liều Thứ 

Nhất Trước Ngày   

Tiêm Liều Thứ Hai 

Trước Ngày   

 

Đông 

Bóng Rổ, Bô ling, 

Hoạt Náo, Chạy Đua 

Trong Nhà, Bơi Lội, 

Đấu Vật 

18 Tháng 12, 2021 13 Tháng 11, 2021 4 Tháng 12, 2021 

Xuân Cầu Lông, Bóng 

Chày, Lacrosse, Bóng 

Mềm, Quần Vợt, Điền 

Kinh và Bóng Chuyền 

1 Tháng 3, 2022  25 Tháng 1, 2022  15 Tháng 2, 2022 

  

Tôi có thể tiêm ngừa ở đâu nếu tôi chưa được tiêm một hoặc cả hai liều vắc xin? 

Thuốc tiêm ngừa có sẵn tại nhiều địa điểm trên khắp thành phố Philadelphia. Tất cả học sinh có thể được tiêm 

vắc-xin COVID-19 tại các trường học của Sở Giáo Dục hợp tác với nhà cung cấp vắc-xin, nhà thuốc, trung tâm y 

tế thành phố hoặc thông qua các bác sĩ gia đình. 
 

Bạn có thể tìm các sự kiện vắc xin do Sở Giáo Dục bảo trợ sắp tới trên trang: www.philasd.org/studenthealth. 

Có thể tìm thấy các sự kiện tiêm chủng do sở y tế thành phố bảo trợ tại ĐÂY. 
 

Làm cách nào để xuất trình bằng chứng tiêm ngừa? 

Các vận động viên phải nộp một bản sao thẻ tiêm ngừa của họ cho trường học, và nó sẽ được nhập vào Hệ 

Thống Thông Tin Học Sinh (SIS). Hệ Thống Thông Tin Học Sinh là một hệ thống an toàn được Sở Giáo Dục sử 

dụng để lưu trữ thông tin về sức khỏe học sinh. Tình trạng tiêm ngừa sẽ được sử dụng để xác định ai có tiêm 

và không cần phải cách ly trong trường hợp có trường hợp dương tính với COVID-19 ở học sinh hoặc nhân 

viên. 

http://www.philasd.org/studenthealth
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
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Nếu tôi bỏ lỡ thời hạn 18 tháng 12 để được tiêm ngừa đầy đủ thì sao? 

Những học sinh nào chưa được tiêm ngừa đầy đủ trước ngày 18 tháng 12 sẽ không được tham gia chơi cho 

đến khi các em cung cấp bằng chứng về việc đã tiêm ngừa đầy đủ cho nhà trường. 
 

Sở Giáo Dục có cho phép các trường hợp ngoại lệ đối với quy định về vắc xin cho các vận động viên học 

sinh không? 

Có.  Quy định về vắc xin COVID-19 có các trường hợp ngoại lệ có thể chấp nhận được vì lý do sức khỏe hoặc 

tôn giáo có thể xác minh được và học sinh có thể yêu cầu bằng cách điền Đơn Xin Miễn Chích Ngừa. Các  đơn 

xin miễn chích ngừa phải được nộp trực tiếp cho y tá của trường. Đơn xin miễn chích ngừa phải được nộp 7 

ngày trước khi mùa giải bắt đầu. 
 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có bằng chứng đã tiêm ngừa khi mùa thể thao của tôi bắt đầu? 

Các vận động viên học sinh nào không được chích ngừa hoặc không nộp bằng chứng tiêm ngừa thích hợp 

trước thời hạn yêu cầu, hoặc không nộp Đơn Xin Miễn Chích Ngừa sẽ bị loại ra khỏi danh sách của đội và 

không được hưởng tất cả các đặc quyền dành cho vận động viên học sinh bao gồm cả việc tập luyện của đội 

hoặc cá nhân , thi đấu và đi vào bất kỳ cơ sở thể thao nào cho đến khi họ có thể cung cấp đầy đủ bằng chứng về 

việc tiêm ngừa. 
 

Các vận động viên phổ thông cơ sở tham gia các môn thể thao liên trường có bắt buộc phải tiêm vắc-

xin COVID-19 không? 

Có. Những vận động viên trung học cơ sở nào tham gia các môn thể thao liên trường sẽ được yêu cầu tiêm liều 

vắc-xin đầu tiên trước 45 ngày sau khi được chấp thuận cho học sinh từ 5-11 tuổi. Sau đó liều thứ hai sẽ được 

tiêm 21 ngày sau liều đầu tiên. 
 

Tôi bước sang tuổi 12 sau khi mùa thể thao bắt đầu. Tôi có bao nhiêu thời gian để được tiêm ngừa đầy 
đủ? 
Những học sinh mới đủ điều kiện tiêm ngừa sẽ có 45 ngày sau sinh nhật thứ 12 để tiêm liều đầu tiên, và phải 
tiêm liều vắc-xin thứ hai không muộn hơn 8 tuần sau sinh nhật 12 tuổi. 
 

Thuốc chủng ngừa COVID-19 giá bao nhiêu? 
Thuốc chủng ngừa COVID-19 được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng bảo hiểm hay 
nhập cư. 
 
Tất cả các loại vắc xin COVID-19 (Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson) có đáp ứng được yêu cầu 
không? 
Hiện tại, vắc-xin Pfizer là vắc-xin duy nhất dành cho học sinh dưới 18 tuổi. Học sinh từ 18 tuổi trở lên có thể 
nhận vắc xin Johnson & Johnson, Moderna, hoặc Pfizer để đáp ứng yêu cầu. 
 
Tôi có cần mang theo thẻ vắc xin mọi lúc không? 
Không. Học sinh phải cung cấp bằng chứng về việc tiêm ngừa cho trường học của họ. Sau khi nhận được bằng 
chứng, học sinh không cần phải mang theo thẻ tiêm ngừa. 
 
Quy định này có thay đổi quy định xét nghiệm hàng tuần không? 
Học sinh-vận động viên đã được tiêm ngừa đầy đủ sẽ không phải xét nghiệm COVID-19 mỗi tuần 2 lần. 
Học sinh sẽ phải tiếp tục được xét nghiệm hàng tuần cho đến 2 tuần sau khi tiêm liều thứ hai. 
Những học sinh nào nộp đơn xin miễn chích ngừa sẽ được xét nghiệm COVID-19 một tuần 2 lần. 
Ngay cả khi đã được tiêm ngừa, bất kỳ ai gặp các triệu chứng giống như nhiễm COVID-19 sẽ được yêu cầu xét 

nghiệm COVID-19 và yêu cầu cách ly nếu dương tính. 
 

Nếu tôi đã bị COVID-19 và khỏi bệnh, tôi có cần phải tiêm ngừa nữa không? 

Có, các vận động viên học sinh đã bị COVID-19 sẽ vẫn được yêu cầu tiêm vắc xin COVID-19 và cung cấp bằng 

chứng về việc tiêm ngừa. Nghiên cứu vẫn chưa cho thấy một người được bảo vệ trong bao lâu để không bị 

nhiễm COVID-19 trở lại sau khi đã bị nhiễm. Tiêm ngừa giúp ngăn ngừa một bệnh nhiễm trùng khác. Vì lý do 

này, tất cả các vận động viên học sinh được yêu cầu tiêm ngừa ngay cả khi đã bị nhiễm bệnh trước đó. 

https://drive.google.com/file/d/1dmfW8vM2NlRFwWAN6B891jHMWibRUaB3/view


3 
Translation and Interpretation Center (10/2021)                              FAQs for Athletic Mandate Website (Vietnamese) 

 

 

Huấn luyện viên và nhân viên thể thao có bắt buộc phải tiêm ngừa hay không? 

Có. Huấn luyện viên và các nhân viên thể thao khác phải được tiêm ngừa như một phần của chính sách của Sở 

Giáo Dục. 
 

Những học sinh theo học tại các trường bán công và không tham gia các môn thể thao liên trường của 

Sở Giáo Dục có phải tiêm ngừa không? 

Không. Quy định này không áp dụng cho những học sinh theo học các trường bán công và chỉ tham gia vào các 

chương trình thể thao với tư cách là thành viên của (các) đội trường bán công của họ 

  

Những học sinh theo học  các trường Bán Công, Cyber hoặc Học Tại Nhà và chơi trong đội thể thao liên 

trường của Sở Giáo Dục có bắt buộc phải tuân thủ quy định về vắc xin dành cho học sinh-vận động viên 

của Sở Giáo Dục không? 

Đúng. Tất cả học sinh-vận động viên trong các đội tuyển của Sở phải được tiêm ngừa đầy đủ. Vui lòng gửi 

chứng nhận về việc tiêm ngừa COVID-19 trực tiếp cho huấn luyện viên của bạn. 
  

Những học sinh được miễn tiêm ngừa vì lý do sức khỏe hoặc tôn giáo sẽ phải được xét nghiệm COVID-19 mỗi 

tuần 2 lần. 
 

Chưa tiêm ngừa, tiêm ngừa một phần và tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ nghĩa là gì? 

Chưa được tiêm ngừa: Một cá nhân chưa được tiêm bất kỳ liều thuốc ngừa COVID-19 nào. 
 

Đã được tiêm ngừa một phần: Một cá nhân đã được tiêm một liều hoặc đã nhận được liều thứ hai, nhưng chưa 

quá 14 ngày kể từ liều thứ hai. Đối với mục đích của quy định này, cá nhân này cần phải tuân theo các quy 

định của một cá nhân chưa được tiêm ngừa. 
 

Được Tiêm Ngừa Đầy Đủ: Một cá nhân đã nhận được tiêm liều thứ hai của loạt vắc-xin 2 liều và 14 ngày đã trôi 

qua kể từ liều thứ hai đó hoặc một liều của vắc-xin COVID-19 1 liều và 14 ngày đã trôi qua kể từ liều đó. 
  

Những học sinh đã được tiêm ngừa đầy đủ sẽ vẫn được yêu cầu tuân thủ những biện pháp làm giảm bớt 

COVID-19 khác đã được áp dụng bao gồm mang khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách khi thích hợp. 
 

Các trường cao đẳng và đại học đáp ứng như thế nào đối với các quy định về vắc xin? 

Tiêm phòng COVID-19 cho học sinh-vận động viên nhằm tối đa hóa sức khỏe và sự an toàn của toàn đội và 

đảm bảo việc tiến hành mùa thể thao được an toàn và thành công bằng cách giảm thiểu ảnh hưởng của việc 

hủy bỏ các hoạt động luyện tập, thi đấu và cuối cùng là các mùa giải. 
 

Theo các ấn phẩm gần đây, 25 trường cao đẳng và đại học hàng đầu của quốc gia đã yêu cầu sinh viên của 

mình phải tiêm ngừa đầy đủ trước khi bước chân vào trường. Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các trường 

cao đẳng và đại học Hoa Kỳ yêu cầu tiêm ngừa COVID-19 để nhập học TẠI ĐÂY 
 

Tôi có thể nói chuyện với ai nếu tôi có quan tâm hoặc thắc mắc? 

Bác sĩ hoặc y tá trường học có thể cung cấp thêm thông tin về thuốc chủng ngừa. 

 

https://www.bestcolleges.com/blog/list-of-colleges-that-require-covid-19-vaccine/

