
Regulamento de Vacinação das Escolas Públicas de Martha’s Vineyard 
 
 
As Escolas Públicas de Martha’s Vineyard aderem às Leis Gerais de Massachusetts, 
Capítulo 76, Sessão 15, que estabelecem as seguintes normas: 
 
“Nenhuma criança será admitida à escola exceto com atestado médico de um 
profissional de saúde afirmando que a criança foi devidamente vacinada.” 
 
Para que sejam cumpridas essas leis estaduais, prova de todas as vacinações por escrito 
deve ser recebida antes do aluno entrar nos recintos escolares. Há três situações nas quais 
as crianças que não foram vacinadas apropriadamente podem ser admitidas à escola:  
 

1. Dispensa médica é permitida caso um profissional de saúde submeta 
documentação médica indicando que uma vacinação é contraindicada.  

2. Dispensa religiosa é permitida caso os pais ou responsável submeta um 
formulário de dispensa religiosa aceito pela escola. 

3. Crianças sem moradia não podem ser negadas entrada na escola, caso as mesmas 
não possuam registros médicos de acordo com a Lei de Assistência ao Indivíduo 
sem Moradia de McKinney-Vento. 

 
Dispensas filosóficas não são permitidas de acordo com as leis de Massachusetts, mesmo 
que assinadas por um profissional de saúde. Dispensas médicas e religiosas devem 
permanecer juntamente com os registros dos alunos na escola (105 CMR 220.000 e 
M.G.L. Capítulo 76, Sessão 15 e 15c). Dispensas médicas serão renovadas anualmente 
por escrito por um profissional de saúde. Dispensas religiosas serão assinadas no ato do 
ingresso em qualquer escola nova.   
 
Em situações quando um ou mais casos de doenças que podem ser prevenidas por 
vacinação estão presentes na escola, todos os alunos suscetíveis, incluindo esses com 
dispensas médicas ou religiosas estão sujeitos a exclusão tal como descrito nas Normas 
de Quarentena e Isolamento e Doenças de Notificação Obrigatória (105 CMR 300.000).  
As MVPS seguem as Normas do Departamento de Saúde Pública sobre exclusão em caso 
de doenças preveníveis por vacinação. 
 
Quando um aluno ingressa em uma das MVPS e é dispensado das vacinações por 
questões médicas ou religiosas, os pais ou responsável receberá uma cópia do 
regulamento e normas de vacinação sobre exclusão no caso de surto de uma doença 
prevenível por vacinação.     
 
 
 


