CPS encourages
all families to
have a

Dom z Opieką
Medyczną

2017-2018 Wymagania zdrowotne w
Chicagowskich Szkołach Publicznych
„Badania wykazują wraźny związek między wynikami w nauce a opieką zdrowotną
uczniów”. Zdrowi uczniowie uczęszczają regularnie do szkoły i uczą się lepiej. Badania lekarskie i
szczepienia dziecka należy dostarczyć do szkoły do 15 października 2017 roku. Uczniowie,
które nie dostarczą ich na czas mogą być zawieszeni w prawach ucznia

Jeśli obecnie nie
posiadacie ubezpieczenia
BADANIA LEKARSKIE
medycznego
Badania lekarskie dostarczyć przy przyjęciu do szkoły, przed 10/15/17
skontaktujcie sie z Illinois
Należy wykonać w okresie do roku przed zapisem do szkoły:
Dept. of Human Services

- zaczynając przedszkole i zerówkę (badania lekarskie i na obecność ołowiu do lat 6)
(IDHS) pod numerem

- zaczynając 6 lub 9 klasę (wiek 6, 11 i 15 lat w programach bez podziału na klasy)
1-800-543-6153 lub
- zaczynając szkołę po raz pierwszy w CPS niezależnie od klasy
https://abe.illinois.gov/
Badania okulistyczne dostarczyć przy przyjęciu do szkoły, przed 10/15/17
Większość ludzi, którzy
kwalifikują się do
Medicaid muszą wybrać
Primary Care Provider
(Medical Home). Illionois
Client Enrollment Broker
pomoże Wam zrozumieć
Wasze opcje aby wybrać
najlepszy plan.
http:/illinoisceb.com/
Dom z opieką medyczną
daje szanse dzieciom i
rodzinie na opiekę
medyczną, która jest
niedroga, jakościowa i
kompetentna.
Pomoc w znalezieniu
lekarza pod numerem
311 lub na stronie
www.cityofchicago.org
wpisz “Find a Community
Health Center” w miejscu
“Search box”
All Kids medical coverage
zapewnia ubezpieczenie
medyczne dzieciom w
Illinois, bez względu na
status emigracyjny. Jeśli
potrzebujecie pomocy w
uzyskaniu tego
ubezpieczenia, prosimy o
kontact z z CPS pod
numerem 773-553-KIDS.
Jeśli macie więcej pytań
dotyczących wymagań
zdrowotnych
skontaktujcie się ze

 zaczynając szkołę po raz pierwszy w stanie Illinois niezależnie od klasy
 zaczynając zerówkę



Badania dentystyczne dostarczyć przy przyjęciu do zerówki, 2 i 6 klasy przed 5/15/18

WYMAGANE SZCZEPIENIA
Błonica (Diphtheria), Koklusz (Pertussis), Tężec (Tetanus) (DTP, DTaP & Tdap)
 Cztery (4) dawki lub więcej. Pierwsze 3 dawki z przerwami 4 tygodniowymi. Przerwa między
3 a 4 dawką przynajmniej 6 miesięcy.
 Ostatnia dawka uznawana jest jako doszczepianie, dawana w dniu lub po 4 urodzinach
 Jedna (1) dawka Tdap wymagana w okresie od 6 do 12 klasy.

Paraliż (Polio) NOWE w roku szkolnym 2017-2018

 Cztery (4) lub więcej dawek. Pierwsze 3 dawki z przerwami czterotygodniowymi. Przerwa
między 3 a 4 dawką przynajmniej 6 miesięcy.
 Ostatnia dawka uznawana jest jako doszczepianie, dawana w dniu lub po 4 urodzinach
 4 dawka nie jest konieczna, jeśli 3 dawka była podana w wieku 4 lat i 6 miesięcy po

poprzedniej dawce

Odra (Measles), Świnka (Mumps) i Różyczka (Rubella) - MMR
 Jedna (1) dawka w przedszkolu & druga dawka w czasie od zerówki do 12 klasy.
 Pierwsza dawka w wieku 12 miesięcy lub później.
 Druga dawka musi być podana przynajmniej (28 dni) po pierwszej dawce.

Zapalenie wątroby (Hepatitis B )


Trzy (3) dawki wymagane dla wszystkich uczniów.
 Pierwsza dawka przy narodzinach.
 Druga dawka podana przynajmniej 28 dni lub 4 tygodnie po pierwszej dawce.
 Trzecia dawka podana nie wcześniej niż 2 miesiące po drugiej dawce i 4 miesiące po pierwszej
dawce.

Ospa wietrzna (Varicella- Chicken Pox)
 Dwie (2) dawki wymagane w zerówce, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 klasie. Pierwsza dawka na pierwsze
urodziny lub później, druga dawka nie wcześniej niż 4 tygodnie (28 dni) po pierwszej dawce.
 Pierwsza (1) dawka wymagana na pierwsze urodziny lub później dla przedszkola, klas: 3, 4, 5.

Haemophilus Influenzae, Typ B (HIB)
 Trzy (3) dawki wymagane do podstawowej serii.
 Jeśli nie podane przed wiekiem 15 miesięcy, tylko jedna dawka wymagana w wieku od 15 do 59
miesięcy. Nie wymagane po ukończeniu 5 lat.

Choroba pneumokokowa (PCV)

 Cztery (4) dawki wymagane w podstawowej serii.
Jeśli nie podane przed wiekiem 24 miesięcy, tylko jedna dawka wymagana w wieku od 24 do
59 miesięcy. Nie wymagane po ukończeniu 5 lat.

Zapalenie Opon Mózgowych (Meningitis- MCV4)
 Jedna (1) dawka w klasach 6, 7 i 8.
 Dwie (2) dawki w klasie 12.
 2 dawka musi byc podana przynajmniej 8 tygodni po pierwszej dawce.

