
 

 
 

 

Important Information for Rising 7th Graders 
Regarding the TDAP Vaccine 

 

 

A Tdap (Tetanus Diphtheria and Pertussis) booster vaccine is required 

by SC law for all 7th graders. The nurse has checked your child’s file and 

there is no record of a Tdap booster.  

 

Contact your child’s healthcare provider or call 855-472-3432 to make 

an appointment at the Health Department.  You may also use the CVS 

Minute Clinic.  Once your child has received the Tdap vaccine, bring a 

copy of the immunization record to your child’s school nurse. 

 

Remember, your child will not be allowed to start 

7th grade without the vaccine. 
 

Important - Tetanus shots given at urgent care facilities do not usually 

contain the Pertussis portion of the vaccine so are not valid for this 

requirement. 

  



 

 
 

Información importante para los alumnos 

entrando el séptimo grado con respecto a la 

vacuna TDAP 
 

 

La ley de SC requiere una vacuna de refuerzo Tdap (tétanos, difteria y 

tos ferina) para todos los alumnos de 7º grado.  La enfermera revisó el 

archivo de su hijo(a) y no hay registro de un refuerzo Tdap. 

 

Comuníquese con el proveedor de atención médica de su hijo(a) o 

llame al 855-472-3432 para programar una cita en el Departamento de 

Salud.  También puede usar la clínica CVS Minute Clinic.  Una vez que su 

hijo haya recibido la vacuna Tdap, lleve una copia del registro de 

vacunas a la enfermera escolar de su hijo(a). 

 

Recuerde, no se permitirá que su hijo(a) comience 

el 7º grado sin la vacuna. 

 

Importante: las vacunas contra el tétanos que se administran en 

centros de atención de urgencia generalmente no contienen la porción 

de la vacuna contra la tos ferina, por lo que no son válidas para este 

requisito. 

  



 

 
 

Informações importantes para os alunos da 

sétima série sobre o aumento da vacina TDAP 
 

 

A lei SC exige uma injeção de reforço Tdap (tétano, difteria e 

coqueluche) para todos os alunos da 7ª série. A enfermeira verificou o 

arquivo do filho e não há registro de um reforço Tdap. 

 

Entre em contato com o profissional de saúde de seu filho ou ligue para 

855-472-3432 para agendar uma consulta no Departamento de Saúde. 

Você também pode usar a Clínica CVS Minute. Depois que seu filho 

receber a vacina Tdap, leve uma cópia do registro de vacinação para a 

enfermeira da escola. 

 

Lembre-se de que seu filho não poderá iniciar a 7ª 

série sem a vacina. 
 

Importante: As vacinas contra tétano administradas em centros de 

atendimento de urgência geralmente não contêm a porção da vacina 

contra coqueluche, portanto, não são válidas para esse requisito. 

 


