Rok szkolny 2021/22
Wymagania stanu Nowy Jork dotyczące szczepień ochronnych
dla osób przyjętych do szkoły / uczestniczących w zajęciach1
UWAGI:

Dzieci w placówkach przedszkolnych powinny być zaszczepione odpowiednio do wieku. Liczba dawek zależy od schematu zalecanego
przez Komitet Doradczy ds. Praktyk Immunizacyjnych (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP). Odstępy pomiędzy
dawkami szczepionki powinny być zgodne z zalecanym przez ACIP schematem szczepień dla osób w wieku od 0 do 18 lat. Dawki
otrzymane przed osiągnięciem minimalnego wieku lub odstępów czasu nie są ważne i nie wliczają się do liczby dawek wymienionych
poniżej. Szczegółowe informacje na temat każdej szczepionki znajdują się w przypisach. Dzieci zapisywane na zajęcia bez podziału na
klasy powinny spełniać wymagania dotyczące szczepień dla klas, do których są równoważne wiekowo.

Wymagania dotyczące dawkowania NALEŻY odczytywać wraz z przypisami do tego harmonogramu.

Szczepienia

Szczepionka zawierająca
toksoid błoniczy i tężcowy
oraz szczepionka przeciwko
krztuścowi (DTaP/DTP/
Tdap/Td)2

Przedszkole
(Opieka
Dzienna, Head
Start, żłobek lub
Pre-k)

4 dawki

Szczepionka zawierająca
toksoid tężcowy i błoniczy
oraz dawka przypominająca
szczepionki przeciwko
krztuścowi dla młodzieży
(Tdap)3

Przedszkole i klasy 1, 2, 3, 4 i 5

Klasy
6, 7, 8, 9, 10
i 11

5 dawek lub 4 dawki
jeśli czwartą dawkę przyjęto w wieku 4
lat lub starszym lub 3 dawki w wieku 7
lat lub starszym, a serię rozpoczęto w
wieku 1 roku lub starszym
3 dawki
w wieku 7 lat lub starszym, jeśli
serię rozpoczęto w wieku 1 roku lub
starszym

Klasa
12

3 dawki

Nie dotyczy

1 dawka

3 dawki

4 dawki
lub 3 dawki,
jeśli trzecią dawkę przyjęto w wieku 4 lat lub starszym

Szczepionka przeciw odrze,
śwince i różyczce (MMR)5

1 dawka

2 dawki

Szczepionka przeciwko
wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B6

3 dawki

3 dawki
lub 2 dawki
szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla dorosłych
(Recombivax) dla dzieci, które otrzymały dawki w odstępie co najmniej
4 miesięcy w wieku od 11 do 15 lat

Szczepionka przeciwko
ospie wietrznej (Varicella)7

1 dawka

2 dawki

Szczepionka przeciwko
polio (IPV/OPV)4

Skoniugowana szczepionka
przeciwko meningokokom
(MenACWY)8

Szczepionka skoniugowana
przeciwko Haemophilus
influenzae typu b (Hib)9
Szczepionka skoniugowana
przeciwko pneumokokom
(PCV)10

Nie dotyczy

Klasy
7, 8, 9, 10 i 11:
1 dawka

od 1 do 4 dawek

Nie dotyczy

od 1 do 4 dawek

Nie dotyczy
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2 dawki lub
1 dawka, jeśli
dawkę przyjęto
w wieku 16 lat
lub starszym

1. Wykazane serologiczne dowody na obecność przeciwciał przeciwko
odrze, śwince lub różyczce lub laboratoryjne potwierdzenie tych chorób są
akceptowalnym dowodem odporności na te choroby. Testy serologiczne
w kierunku polio są akceptowalnym dowodem odporności tylko wtedy, gdy
test został wykonany przed 1 września 2019 roku i wszystkie trzy serotypy
były pozytywne. Dodatni wynik badania krwi na obecność przeciwciał
skierowanych przeciwko antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia
wątroby typu B jest akceptowalnym dowodem odporności na wirusowe
zapalenie wątroby typu B. Udowodnione serologiczne dowody na obecność
przeciwciał przeciwko ospie wietrznej, potwierdzenie laboratoryjne ospy
wietrznej lub diagnoza lekarza, asystenta lekarza lub pielęgniarki, że dziecko
przebyło ospę wietrzną, jest dopuszczalnym dowodem odporności na ospę
wietrzną.
2. Szczepionka przeciwko błonicy i tężcowi oraz acelularna szczepionka przeciw
krztuścowi (DTaP). (Minimalny wiek: 6 tygodni)
a. Dzieci przystępujące do serii terminowo powinny otrzymać 5-dawkową
serię szczepionki DTaP w wieku 2 miesięcy, 4 miesięcy, 6 miesięcy
oraz w wieku od 15 do 18 miesięcy, a także w wieku 4 lat lub starszym.
Czwartą dawkę można otrzymać już w wieku 12 miesięcy, pod warunkiem,
że od trzeciej dawki upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Jednak czwartej
dawki DTaP nie trzeba powtarzać, jeśli podano ją co najmniej 4 miesiące
po trzeciej dawce DTaP. Ostatnią dawkę z serii trzeba podać z chwilą
ukończenia czwartego roku życia i co najmniej 6 miesięcy po podaniu
poprzedniej dawki.
b. Jeżeli czwartą dawkę DTaP podano w wieku 4 lat lub starszym i co
najmniej 6 miesięcy po 3. dawce, piąta (przypominająca) dawka
szczepionki DTaP nie jest wymagana.
c. W przypadku dzieci urodzonych przed 1.01.2005 roku wymagana jest tylko
odporność na błonicę. Dawki DT i Td mogą spełnić ten wymóg.
d. Dzieci w wieku 7 lat i starsze, które nie są w pełni zaszczepione serią
szczepionek dziecięcych DTaP, powinny otrzymać szczepionkę Tdap
jako pierwszą dawkę w serii wyrównawczej; jeśli potrzebne są dodatkowe
dawki, należy zastosować szczepionkę Td lub Tdap. Jeśli pierwszą dawkę
podano przed pierwszymi urodzinami dziecka, wymagane są 4 dawki, o ile
ostatnia dawka została podana w wieku 4 lat lub starszym. Jeśli pierwsza
dawka została podana w dniu pierwszych urodzin lub później, wymagane
są 3 dawki, o ile ostatnia dawka została podana w wieku 4 lat lub starszym.
3. Szczepionka przypominająca przeciwko tężcowi i błonicy oraz bezkomórkowa
szczepionka przypominająca przeciwko krztuścowi (Tdap). (Minimalny wiek dla
klas 6 i 7: 10 lat; minimalny wiek dla klas 8–12: 7 lat)
a. Uczniowie w wieku 11 lat lub starsi rozpoczynający naukę w klasach od
6 do 12 muszą otrzymać jedną dawkę Tdap.
b. Oprócz wymagań dla klas od 6 do 12 serię Tdap można również podawać
jako część serii wyrównawczej u uczniów w wieku 7 lat i starszym, którzy
nie są w pełni zaszczepieni serią DTaP dla dzieci, jak opisano powyżej.
W roku szkolnym 2021/22 tylko dawki Tdap podane w wieku 10 lat lub
starszym spełnią wymóg serii Tdap dla uczniów klas 6 i 7; jednak dawki
serii Tdap podawane w wieku 7 lat lub starszym spełnią wymagania dla
uczniów klas 8–12.
c. Uczniowie, którzy ukończyli 10 lat w klasie 6 i nie otrzymali jeszcze
szczepionki serii Tdap, spełniają wymaganie do ukończenia 11. roku życia.
4. Inaktywowana szczepionka przeciw polio (IPV) lub doustna szczepionka
przeciw polio (OPV). (Minimalny wiek: 6 tygodni)
a. Dzieci przystępujące do serii terminowo powinny otrzymać serię
szczepionki IPV w wieku 2 miesięcy, 4 miesięcy oraz w wieku od 6 do
18 miesięcy,a także w wieku 4 lat lub starszym. Ostatnią dawkę z serii
trzeba podać z chwilą ukończenia czwartego roku życia i co najmniej 6
miesięcy po podaniu poprzedniej dawki.
b. Uczniom, którzy otrzymali czwartą dawkę przed 4. rokiem życia i przed
7 sierpnia 2010 roku, wystarczą 4 dawki w odstępie co najmniej 4 tygodni.
c. Jeżeli trzecia dawka szczepionki przeciwko polio została podana w wieku
4 lat lub starszym i co najmniej 6 miesięcy po poprzedniej dawce, czwarta
dawka szczepionki przeciwko polio nie jest wymagana.
d. W przypadku dzieci z historią OPV tylko trójwalentne OPV (tOPV) liczy
się do wymagań stanu Nowy Jork dotyczących szkolnych szczepień
przeciwko polio. Dawki OPV podane przed 1 kwietnia 2016 roku powinno
się wliczać, chyba że wyraźnie zaznaczono, że są to dawki monowalentne,
dwuwalentne lub podane podczas kampanii uodporniania przeciwko
poliowirusowi. Nie należy wliczać dawek OPV podanych w dniu 1 kwietnia
2016 roku lub później.
5. Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR). (Minimalny wiek:
12 miesięcy)
a. Pierwsza dawka szczepionki przeciwko MMR musi zostać podana z chwilą
ukończenia pierwszego roku. Druga dawka musi zostać podana co najmniej
28 dni (4 tygodnie) po pierwszej dawce, aby została uznana za ważną.

c. Świnka: Jedna dawka jest wymagana dla dziecka w wieku przedszkolnym.
W klasach od zerówki do 12 wymagane są dwie dawki.
d. Różyczka: Dla wszystkich klas (od przedszkola do 12) wymagana jest co
najmniej jedna dawka.
6. Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
a. Dawkę 1 można podać po urodzeniu lub w dowolnym późniejszym czasie.
Dawkę 2 należy podać co najmniej 4 tygodnie (28 dni) po dawce 1. Dawka
3 musi nastąpić co najmniej 8 tygodni po dawce 2 ORAZ co najmniej 16
tygodni po dawce 1 ORAZ nie wcześniej niż w wieku 24 tygodni
(w przypadku podawania 4 dawek należy w tych obliczeniach zastąpić
„dawkę 4” „dawką 3”).
b. Dwie dawki szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
dla dorosłych (Recombivax), otrzymane w odstępie co najmniej 4 miesięcy
w wieku od 11 do 15 lat, spełnią wymóg.
7. Szczepionka przeciwko ospie wietrznej (Varicella). (Minimalny wiek:
12 miesięcy)
a. Pierwsza dawka szczepionki przeciwko ospie wietrznej musi zostać
podana z chwilą ukończenia pierwszego roku. Druga dawka musi zostać
podana co najmniej 28 dni (4 tygodnie) po pierwszej dawce, aby została
uznana za ważną.
b. Dla dzieci w wieku poniżej 13 lat zalecana minimalna przerwa między
dawkami wynosi 3 miesiące (jeśli druga dawka została podana co najmniej
4 tygodnie po pierwszej dawce, może być uznana za ważną); dla osób
w wieku 13 lat i starszych minimalna przerwa między dawkami wynosi
4 tygodnie.
8. Skoniugowana szczepionka ACWY przeciwko meningokokom (MenACWY).
(Minimalny wiek dla klas 7 i 8: 10 lat; minimalny wiek dla klas 9–12: 6 tygodni).
a. Jedna dawka skoniugowanej szczepionki przeciw meningokokom
(Menactra, Menveo lub MenQuadfi) jest wymagana dla uczniów
rozpoczynających klasę 7, 8, 9, 10 i 11.
b. W przypadku uczniów w klasie 12., jeśli pierwsza dawka skoniugowanej
szczepionki przeciw meningokokom została podana w wieku 16 lat lub
starszym, druga dawka (przypominająca) nie jest wymagana.
c. Druga dawka musi być podana w wieku 16 lat lub starszym. Minimalny
odstęp między dawkami wynosi 8 tygodni.
9. Szczepionka skoniugowana przeciwko Haemophilus influenzae typu b (Hib).
(Minimalny wiek: 6 tygodni)
a. Dzieci przystępujące do serii terminowo powinny otrzymać szczepionkę
przeciwko Hib w wieku 2 miesięcy, 4 miesięcy, 6 miesięcy oraz w wieku od
12 do 15 miesięcy. Dzieci w wieku powyżej 15 miesięcy muszą otrzymać
serię wyrównawczą j zgodnie z harmonogramem ACIP dotyczącym
podawania serii wyrównawczej. Ostatnia dawka musi być podana w ciągu
12 miesięcy lub później.
b. Jeśli 2 dawki szczepionki zostały podane przed ukończeniem 12. miesiąca
życia, wymagane są tylko 3 dawki z dawką 3 podaną w wieku od 12 do
15 miesięcy i co najmniej 8 tygodni po dawce 2.
c. Jeśli dawkę 1 podano w wieku od 12 do 14 miesięcy, wymagane są tylko
2 dawki, a dawka 2 co najmniej 8 tygodni po dawce 1.
d. Jeśli dawka 1 została podana w wieku 15 miesięcy lub starszym, wymagana
jest tylko 1 dawka.
e. Szczepionka Hib nie jest wymagana dla dzieci w wieku 5 lat lub starszych.
10. Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom (PCV). (Minimalny wiek:
6 tygodni)
a. Dzieci przystępujące do serii terminowo powinny otrzymać szczepionkę
przeciwko PCV w wieku 2 miesięcy, 4 miesięcy, 6 miesięcy oraz w wieku
od 12 do 15 miesięcy. Dzieci w wieku powyżej 15 miesięcy muszą otrzymać
serię wyrównawczą j zgodnie z harmonogramem ACIP dotyczącym
podawania serii wyrównawczej. Ostatnia dawka musi być podana w ciągu
12 miesięcy lub później.
b. Niezaszczepione dzieci w wieku od 7 do 11 miesięcy muszą otrzymać
2 dawki w odstępie co najmniej 4 tygodni, a następnie trzecią dawkę
w wieku od 12 do 15 miesięcy.
c. Niezaszczepione dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy muszą otrzymać
2 dawki szczepionki w odstępie co najmniej 8 tygodni.
d. Jeżeli jedna dawka szczepionki została podana w wieku 24 miesięcy lub
starszym, dalsze dawki nie są wymagane.
e. PCV nie jest wymagane u dzieci w wieku 5 lat lub starszych.
f. Więcej informacji zawiera tabela szczepień przeciwko PCV dostępna
w broszurze instruktażowej ankiety szkolnej pod adresem:
www.health.ny.gov/prevention/immunization/schools

b. Odra: Jedna dawka jest wymagana dla dziecka w wieku przedszkolnym.
W klasach od zerówki do 12 wymagane są dwie dawki.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

New York State Department of Health
Bureau of Immunization
Room 649, Corning Tower ESP
Albany, NY 12237
(518) 473-4437
New York City Department of Health and Mental Hygiene
Program Support Unit, Bureau of Immunization,
42-09 28th Street, 5th floor
Long Island City, NY 11101
(347) 396-2433

17093 (Polish)

New York State Department of Health/Bureau of Immunization
health.ny.gov/immunization
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