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ДАРХЛААЖУУЛАЛТАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД   
 
ГЕПАТИТ Б 
Сургуулийн өмнөх нас 

● Сургуульд орохоос өмнө цуврал 3 тунг авсан байх. 
6-р анги 

● 3 тун вакцин хийлгэсэн болохыг нотлох баримтаар харуулах. 
 
D.P.T. (Сахуу, татран, хөхүүл ханиалга) 
Сургуулийн өмнөх нас  

●  DTP эсвэл DTaP гурван тунг 1 нас хүрэхээс өмнө. Нэмэлт тунг 2 насны төрсөн өдрөөс өмнө 
авсан байх. 

Сургуулийн Бэлтгэл К болон 1-р анги 
● Сургуульд орохоос өмнө нэмэлт тунг авсаны дараа 4 ба түүнээс дээш тунг 4 насны төрсөн 

өдөр эсвэл дараа авсан байх. • Цуврал тунг дөрвөн долоо хоногоос багагүй (28 хоног) 
хугацаанд авсан байх. 

6-р анги 
● 6-р ангид орж байгаа сурагчдын хувьд =/> 11 настай Tdap-ийн нэг тун.  

Бусад ангийн сурачдын хувьд 
● Хэрэв нэмэлт тунг 4 насны төрсөн өдөр болон түүнээс хойш сүүлийн тунг хийлгэсэн бол DTP / 

DtaP эсвэл TD 3 ба түүнээс дээш тунг авсан байх; 
 
ПОЛИОМИЕЛИТ 
Сургуулийн өмнөх нас  

● 1 нас хүрэхэд хоёр тун. Нэмэлт тунг 2 насны төрсөн өдрөөр.  
Сургуулийн Бэлтгэл К болон түүнээс дээш анги  

● Сүүлийн тунг 4 насны төрсөн өдөр буюу түүнээс хойш 4 цуврал тун авсан байх. 
 
УЛААНБУРХАН  
Сургуулийн өмнөх нас  

● 1 насны төрсөн өдөр эсвэл түүнээс хойш 1 тунг хийлгэсэн.  
Сургуулийн Бэлтгэл К болон түүнээс дээш анги  

● Хоёр тун; эхнийх нь 1 насны төрсөн өдөр болон түүнээс хойш хийсэн байх; хоёр дахь тунг 4 
долоо хоногоос багагүй хугацааны дараа хийсэн байх (28 хоног) 

 
УЛААН ЭСЭРГЭНЭ  
Сургуулийн өмнөх нас  

● 1 насны төрсөн өдөр эсвэл түүнээс хойш 1 тунг хийлгэсэн.  
Сургуулийн Бэлтгэл К болон түүнээс дээш анги  

● Хоёр тун; эхнийх нь 1 насны төрсөн өдөр болон түүнээс хойш хийсэн байх; хоёр дахь тунг 4 
долоо хоногоос багагүй хугацааны дараа хийсэн байх (28 хоног) 
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ГАХАЙН ХАВДАР 
Сургуулийн өмнөх нас  

● 1 насны төрсөн өдөр эсвэл түүнээс хойш 1 тунг хийлгэсэн.  
Сургуулийн Бэлтгэл К болон түүнээс дээш анги  

● Хоёр тун; эхнийх нь 1 насны төрсөн өдөр болон түүнээс хойш хийсэн байх; хоёр дахь тунг 4 
долоо хоногоос багагүй хугацааны дараа хийсэн байх (28 хоног) 

 
ГЕМОФИЛ ТОМУУ  
Сургуулийн өмнөх нас  

● 15 сар болон түүнээс хойш HIB вакциныг хийлгэх. 
 
САЛХИН ЦЭЦЭГ  
Сургуулийн өмнөх нас  

● 1 насны төрсөн өдөр эсвэл түүнээс хойш 1 тунг хийлгэсэн.  
Сургуулийн Бэлтгэл К болон түүнээс дээш анги  

● Салхин цэцгийн 2 тун; эхнийх нь 1 насны төрсөн өдөр болон түүнээс хойш хийсэн байх; хоёр 
дахь тунг 4 долоо хоногоос багагүй хугацааны дараа хийсэн байх (28 хоног) 

 
ПНЕВМОКОКК (PCV)  
Сургуулийн өмнөх нас  

● 24 сараас хойш нэг тун  
 
МЕНИНГИТ  
6-р анги 

● 10 насны төрсөн өдөр болон түүнээс хойш нэг тун шаардлагатай. 
 

 2021 оны 1-р сард шинэчлэгдсэн 
 
 
 

ILLINOIS МУЖИД ШАШИН ШҮТЛЭГИЙН БАЙДЛААС ШАЛТГААЛАН  
ШААРДЛАГАТАЙ ДАРХЛААЖУУЛАЛТ БОЛОН БИЕИЙН ЕРӨНХИЙ ҮЗЛЭГИЙН ХУУДСЫГ БӨГЛӨХӨӨС 

ТАТГАЛЗАХ ТУХАЙ 
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/religious---exemption---form---081815---040816.pdf  

● Шашны улмаас дархлаажуулалт, биеийн ерөнхий үзлэгийн шинжилгээнд хамрагдахаас чөлөөлөгдөх 
хүсэлт гаргаж буй эцэг эх, хууль ёсны асран хамгаалагчид сургуулийн бэлтгэл К анги, 6, 9-р ангид 
элсэн орж буй сурагчдад энэхүү хуудсыг ашиглах ёстой. 

● Шашин шүтлэгийн улмаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргаж байгаа хүүхэд бүрд тусдаа маягт бөглөх 
шаардлагатай. 

● Энэхүү маягтыг хувийн болон өөрийн үзэл баримтлалын шалтгаанаар дархлаажуулалт, биеийн 
ерөнхий үзлэгээс чөлөөлөхөд ашиглаж болохгүй. Иллинойс мужын хуулийн дагуу энэ шалтгааныг 
чөлөөлөхөд ашиглахгүй.  

http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/religious---exemption---form---081815---040816.pdf

