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THÔNG BÁO
Tiêm vét vắc xin phòng COVID-19
Trong tháng 4/2022, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai đã phân bổ
các loại vắc xin phòng COVID-19 cho huyện Mường Khương 8.922 liều. UBND
huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 16
xã thị trấn và tiêm vét lại ngày 29/4/2022 cho 7 xã và 1 thị trấn, tuy nhiên số đối
tượng trong diện tiêm các mũi chưa đến tiêm đầy đủ theo lịch (còn 10.065 đối
tượng), hiện tại vắc xin của tháng 4/2022 tồn 4.070 liều. Để hoàn thành các mũi
tiêm vắc xin tháng 4/2022 đã được cấp, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các đơn vị,
UBND các xã, thị trấn tiếp tục tiêm vét vắc xin phòng COVID -19 như sau:
1. Thời gian, địa điểm tiêm
- Thời gian: Từ ngày 05/5/2022 đến hết ngày 12/5/2022.
- Địa điểm: Tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện (Điểm tiêm đặt tại các trạm
Y tế xã, các phòng khám đa khoa khu vực và Bệnh viện đa khoa huyện).
(Có lịch chi tiết kèm theo)
2. Đối tượng
- Tiêm mũi 1 cho công dân đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vắc xin phòng COVID
-19 bằng vắc xin Vero Cell, Pfizer.
- Tiêm trả mũi 2 cho công dân đã được tiêm mũi 1 bằng vắc xin Vero Cell,
Pfizer.
- Tiêm mũi 3 bổ sung bằng vắc xin, Pfizer sau tiêm mũi 2 bằng vắc xin Vero
Cell từ đủ 28 ngày đến dưới 3 tháng.
- Tiêm mũi nhắc lại từ đủ 3 tháng trở lên sau liều cơ bản và liều bổ sung đối
với các loại vắc xin Vero Cell, Pfizer, Astra Zeneca.
- Tiêm mũi 1 và mũi 2 cho trẻ 12-17 tuổi bằng vắc xin Pfizer.
* Lưu ý:
- Khi đi tiêm chủng mang theo CMND/CCCD, Giấy xác nhận tiêm vắc xin
phòng COVID -19 (bắt buộc).
- Người tham gia tiêm chủng chuẩn bị đảm bảo dinh dưỡng, thông báo cho y,
bác sĩ về tình trạng sức khỏe của bản thân bao gồm tiền sử bệnh tật, tiền sử dị ứng
với bất cứ tác nhân nào...
3. Trung tâm Y tế huyện
- Đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác
tiêm chủng.

- Huy động tối đa nhân lực tham gia thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng theo quy
định.
- Báo cáo kết quả tiêm chủng hằng ngày đảm bảo đúng quy định.
4. Bệnh viện Đa khoa huyện
- Bố trí địa điểm tiêm tại bệnh viện và các phòng khám đa khoa khu vực.
- Ký giấy xác nhận sau tiêm và cử cán bộ theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm
Bệnh viện đa khoa huyện, các Phòng khám đa khoa khu vực nơi có điểm tiêm.
5. Phòng Văn hoá - thông tin; Trung tâm văn hoá thể thao - truyền thông
huyện
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, các thôn, bản
để nhân dân biết lịch tiêm vắc xin phòng COVID -19 thực hiện tham gia tiêm đảm
bảo các đối tượng nêu trên
6. UBND các xã, thị trấn
- Triển khai tuyên truyền, vận động Nhân dân đang có mặt tại địa phương đủ
điều kiện sức khoẻ, đủ thời gian kho ảng cách giữa các mũi tiêm đi tiêm vắc xin
phòng COVID -19 đầy đủ.
- Huy động nhân lực hỗ trợ ngành y tế tổ chức triển khai tiêm chủng theo đề
nghị của Trạm y tế xã, thị trấn.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Trưởng BCĐ (b/c);
- Chỉ huy trưởng TTCH huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP, CVVP;
- Lưu: VT, VX, TTYT.
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