Tin nhắn yêu cầu
bằng chứng chủng ngừa ban đầu
Bộ công cụ ghi danh chủng ngừa

(Gợi ý tin nhắn nhắc tối thiểu)
Chúng tôi có Bản Tường trình Lịch sử Chủng ngừa mới nhất của con quý vị
không?
Chúng tôi phải lưu trữ bằng chứng cho thấy con quý vị đã được chủng ngừa đầy đủ (cập nhật).
Nếu Bản Tường trình Lịch sử Chủng ngừa chúng tôi có trong hồ sơ là cập nhật, và không đến lúc cần phải chủng
ngừa thêm, quý vị không cần phải cung cấp cho chúng tôi bản sao bản tường trình này.
Nếu không, xin quý vị cung cấp cho chúng tôi bản sao Bản Tường trình Lịch sử Chủng ngừa cập nhật của con quý
vị từ Sổ bộ Chủng ngừa Úc (AIR-Australian Immunisation Register) không trễ hơn ngày [tối thiểu hai tuần kể từ
ngày hôm nay].

(Gợi ý tin nhắn bổ sung để viết thêm nếu muốn)
Làm thế nào để có Bản Tường trình Lịch sử Chủng ngừa cập nhật
Quý vị có thể nhận được bản tường trình cập nhật từ Sổ bộ Chủng ngừa Úc:
• trực tuyến – thông qua MyGov <https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e1s1> một khi đã mở
tài khoản
• Medicare Express Plus App <https://www.humanservices.gov.au/customer/services/express-plus-mobile-apps–
> một khi đã mở tài khoản MyGov
• tại quầy – tại Medicare Service Centre <http://findus.humanservices.gov.au/>
• gọi điện thoại – gọi cho Sổ bộ Chủng ngừa Úc số 1800 653 809
• hỏi bác sĩ gia đình (GP)/y tá chủng ngừa xem họ có thể in bản tường trình (lưu ý, không phải nơi chủng ngừa
nào cũng có thể in bản tường trình).

Làm thế nào để biết con quý vị có được chủng ngừa cập nhật hay không
Ngày 'vắc-xin sắp tới' trong Bản Tường trình Lịch sử Chủng ngừa hiện tại của quý vị từ Sổ bộ Chủng ngừa Úc cần
cho thấy ngày trong tương lai, hoặc ghi 'Không có vắc-xin phải tiêm chủng'.
Vắc-xin phải tiêm chủng là vào lúc 2, 4, 6, 12 và 18 tháng tuổi và lúc 4 tuổi trong Chương trình Tiêm chủng Toàn
quốc hoặc theo thời điểm do nơi chủng ngừa của quý vị thông báo, nếu con quý vị có tên trong chương trình tiêm
chủng bù vắc-xin.

Tại sao chúng tôi cần bằng chứng mới nhất về chủng ngừa?
Ở Tiểu bang Victoria, theo luật các dịch vụ mầm non phải cố gắng bảo đảm chúng tôi có thông tin chủng ngừa mới
nhất cho trẻ em đã ghi danh. Trong trường hợp hãn hữu xảy ra dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin,

nhiều khi chúng tôi cần phải hợp tác với các cơ quan y tế để nhanh chóng xác định ai có thể có nguy cơ và cần
phải thực hiện những hành động hoặc biện pháp phòng ngừa nào để bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của trẻ em.

Muốn nhận ấn phẩm này theo định dạng có thể đọc được, xin quý vị gọi số 1300 882 008
sử dụng Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc số 13 36 77 nếu cần, hoặc gửi email về
<immunisation@dhhs.vic.gov.au>.
Chính phủ Tiểu bang Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne ủy quyền và phát hành.
© Tiểu bang Victoria, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, tháng 10 năm, 2018.
Phổ biến tại: <www.health.vic.gov.au/no-jab-no-play>
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