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Thông tin liên quan về luật phòng chống bệnh sởi dành 
cho các bậc phụ huynh, được áp dụng từ ngày mùng 1 
tháng 3 năm 2020 
liên quan đến học sinh trong nhà trường và trẻ em trong trường mẫu giáo hoặc trong những 
trung tâm chăm sóc trẻ  
 
 
Thưa các bậc phụ huynh, 
 
Kể từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2020, luật phòng chống bệnh sởi có hiệu lực. Theo quy định 
của luật tất cả các học sinh trong nhà trường và trẻ em trong trường mẫu giáo hoặc trong những 
trung tâm chăm sóc trẻ phải cung cấp bằng chứng về tình trạng tiêm phòng sởi của các cháu 
cho quản lý nhà trường, trường mẫu giáo hoặc trung tâm chăm sóc trẻ (Điều 20 khoản 8 và 
khoản 9 câu 1 của Đạo luật Bảo vệ Nhiễm trùng). Điều này có thể được chứng minh bằng những 
tài liệu sau đây: 
 

1. Tài liệu tiêm phòng (sổ tiêm phòng) hoặc giấy chứng nhận y tế, xác nhận những biện 
pháp hoặc sự tiêm phòng chống bệnh sởi; 

2. Giấy chứng nhận y tế, xác nhận miễn dịch với bệnh sởi; 
3. Giấy chứng nhận y tế, xác nhận tiêm phòng không có thể thực hiện được vì lý do y tế 

xứng đáng (chống chỉ định); 
4. Xác nhận từ một cơ quan chính phủ hoặc từ một tổ chức khác tương đương, rằng bằng 

chứng về sự tiêm phòng chống bệnh sởi cho các trẻ đã được nộp tại đó. 
 
Các tài liệu bằng ngôn ngữ không phải tiếng Đức hoặc các tài liệu không ghi rõ tình trạng tiêm 
phòng sẽ không bắt buộc phải được sự công nhận. 
 
 
Trường mẫu giáo và trung tâm chăm sóc trẻ:  
 
Những yêu cầu sau đây liên quan đến lứa tuổi của các trẻ em trong trường mẫu giáo và trung 
tâm chăm sóc trẻ phải được áp dụng:  

• Trẻ em quá hai tuổi phải cung cấp tài liệu, xác nhận ít nhất hai lần tiêm phòng sởi 
hoặc sự miễn dịch đầy đủ với bệnh sởi   

• Trẻ em quá một tuổi phải cung cấp tài liệu, xác nhận một lần tiêm phòng sởi hoặc sự 
miễn dịch sởi. 

• Trẻ em dưới một tuổi có thể được đi trẻ không cần tài liệu xác nhận. 
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Trong trường hợp trẻ em dưới hai tuổi không có hoặc chưa có đầy đủ các tiêm phòng, quản lý 
trường mẫu giáo hoặc trung tâm chăm sóc trẻ có nghĩa vụ phải thông báo cho bộ y tế của quận 
ngay lập tức.  
Sau đây bộ y tế của quận có thể mời các bậc phụ huynh đến để tư vấn và yêu cầu các bậc phụ 
huynh hoàn thành chuyện tiêm phòng chống bệnh sởi cho con của mình. Trong những trường 
hợp bất đắc dĩ, bộ y tế có quyền ra chỉ định cấm tiếp tục chăm sóc trẻ qua trường mẫu giáo hoặc 
trung tâm chăm sóc trẻ. 
 
Đối với trẻ em đã tham gia trường mẫu giáo hoặc trung tâm chăm sóc trẻ từ ngày mùng 1 tháng 
3 năm 2020, thời hạn nộp tài liệu được đến ngày 31 tháng 7 năm 2021. 
 
Trường học: 
 
Học sinh được nhận vào trường kể từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2020 phải xuất trình cho quản 
lý nhà trường tài liệu tiêm phòng thường xuyên hoặc giấy xác nhận miễn dịch hoặc giấy xác 
nhận tiêm phòng không có thể thực hiện được vì lý do y tế xứng đáng (ví dụ như không dung 
nạp vắc-xin). 
 
Học sinh đã đi học tại một trường học kể từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2020 phải trình những 
tài liệu nêu trên muộn nhất vào ngày 31 tháng 7 năm 2021. 
 
Học sinh không cung cấp tài liệu đúng thời hạn sẽ được hiệu trưởng trường báo lên bộ y tế của 
quận. 
 
Để nhận thêm thông tin xin các bậc phụ huynh vui lòng liên hệ với nhà quản lý của trường học, 
trường mẫu giáo và trung tâm chăm sóc trẻ.  
Ngoài ra trang web sau đây dành cho các bậc phụ huynh thêm nhiều thông tin về luật Bảo vệ 
Sởi: https://www.masernschutz.de/. 
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