Középiskolás tanulók hozzájárulása az iskolai védőoltási központokban
2019. augusztus
Mint azt a Torontói Kerületi Iskolabizottság (TDSB) júniusi vezetőségi ülésén bejelentették, a Torontói
Közegészségügyi Hivatal változtatást vezetett be a védőoltási rendszerben, amely a 2019-20-as iskolaévvel
lép hatályba.
A 14 éves és ennél idősebb tanulók hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Torontói Közegészségügyi Hivatal által
az iskolákban felállított védőoltási központokban kapják meg a védőoltásokat. Ennek a döntésnek számos
konkrét oka, ill. célja van:


Járvány kitörése esetén időben hozhatók intézkedések a védőoltások beadására. Kanyarójárványok törnek ki Észak-Amerikában. A magas oltási arány megelőzi és korlátozza ezeket a
járványokat.



Az intézkedések összhangba hozása a Torontói Közegészségügyi Hivatal (TPH) közösségi oltási
központjainak jelenlegi gyakorlatával, amely szerint a középiskolai tanulók jelenleg ezekben a
központokban adják hozzájárulásukat a védőoltásokhoz.



A tanulók hiányzásának csökkentése. A 2017-18-as tanévben 4500 középiskolai diákot
függesztettek fel a TDSB iskoláiban, mert nem rendelkeztek naprakész védőoltásokkal. Ha lehetővé
tesszük a tanulók számára, hogy könnyebben hozzáférjenek az iskolalátogatáshoz szükséges
védőoltásokhoz, az csökkenti majd a felfüggesztések számát.



Azon családok támogatása, akiknek nincs alapellátást nyújtó szolgáltatója, ill. akik nem
rendelkeznek egészségbiztosítással.

A szülők előzetes értesítést fognak kapni arról, hogy mikor állítják fel gyermekük iskolájában a
kihelyezett központot, annak érdekében, hogy a szülők is részt vehessenek a döntési folyamatban.
A szülőknek a központ felállítása előtt kellő idő áll majd rendelkezésükre, hogy megbeszéljék a
felmerülő kérdéseket a gyermekekkel és az egészségügyi szolgáltatóval. A tanulókat soha nem
kényszerítjük arra, hogy alávessék magukat a védőoltásnak.
A Torontói Közegészségügyi Hivatal ápolói a védőoltás beadása előtt minden tanulótól átveszik majd a
tájékoztatáson alapuló hozzájárulást. Ez a következőket foglalja magában:
 Azt a kérdést, hogy megbeszélték-e szüleikkel a védőoltást. A tanulókat arra ösztönözzük, hogy
vitassák meg a védőoltást a szüleikkel, akár akkor is, amikor már az oltási központban vannak.
 Tisztában vannak-e a tervezett védőoltás előnyeivel és kockázataival.
 Van-e bármilyen további kérdésük.
A cél, hogy javítsuk a tanulók egészségét az iskolában. Ez a változtatás összhangban van a többi nagytorontói iskolaszék által meghozott, már érvényben lévő gyakorlattal, valamint az Egészségügyi
Hozzájárulási Törvénnyel.
Ontario államban a törvény nem határozza meg azt az életkort, amikor hozzájárulás adható.
Ha további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a Torontói Közegészségügyi Hivatallal a 416-392-1250
telefonszámon.
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