
UBND XÃ VĂN HỘI
BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Số:    /KH-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Hội, ngày     tháng 8  năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

 Pfizer (Cominaty) Đợt 61 trên địa bàn xã Văn Hội

- Căn cứ Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 của Bộ Y tế ban 
hành Hướng dẫn sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ em;

- Căn cứ Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế Hướng 
dẫn bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-
19 đối với trẻ em và cập nhật các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

- Căn cứ Công văn số 1535/BYT-DP ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế về tiêm 
vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; 

- Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-BCĐ ngày 19/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng 
chống dịch Covid-19 huyện về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 
2021-2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang;

- Căn cứ Kế hoạch số 741/KH-SYT ngày 09/4/2022 của Sở Y tế Hải Dương 
về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 
tuổi tỉnh Hải Dương năm 2022;

- Căn cứ Kế hoạch số 139/KH-BCĐ ngày 19/4/2022 của BCĐ phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 
đến dưới 12 tuổi huyện Ninh Giang năm 2022;

- Căn cứ thông báo số 57 ngày 18/8/2022 của BCĐ tiêm chủng vác xin 
phòng Covid 19 huyện Ninh Giang, về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-
19 (đợt 61).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Văn Hội xây dựng Kế 
hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 
12 tuổi đợt 61 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu chung
Phòng chống dịch chủ động cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện 

bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin 
để tạo miễn dịch cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể
- Tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVD-19 được Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương phân bổ để tiêm cho trẻ từ 5 đến 
dưới 12 tuổi: đảm bảo an toàn, đúng đối tượng theo quy định của Bộ Y tế.
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- Trên 90% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn xã đủ điều kiện tiêm chủng 
được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19.

- 100% các điểm tiêm chủng được chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng 
cụ, vật tư tiêu hao cho tiêm chủng, biểu mẫu tiêm chủng và bảo đảm thực hiện ứng 
dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai chiến dịch.

3. Yêu cầu 
- Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 

tuổi đảm bảo an toàn và hiệu quả theo bảng phân bổ vắc xin của Ban Chỉ đạo 
phòng chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang.

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch theo qui định.
- Huy động tối đa các nguồn lực tham gia chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em. 

Bao gồm lực lượng chuyên môn y tế có trình độ, có kinh nghiệm về tiêm chủng, 
theo dõi, xử lý phản ứng sau tiêm với đầy đủ nhất trang thiết bị cần thiết cho mỗi 
điểm tiêm; đồng thời huy động nguồn nhân lực ngành Giáo dục - Đào tạo và các 
lực lượng hỗ trợ trên địa bàn dưới sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch COVD-19 các cấp.

- Có sự đồng thuận và tham gia của gia đình, cha, mẹ, người giám hộ và Hội 
Phụ huynh trong chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

II.THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI
1. Đối tượng tiêm:
- Tiêm mũi 1: Các đối tượng trong lứa tuổi trẻ từ 5 tuổi đếndưới 12 tuổi 

chưa từng tiêmbất kỳ loại vắc xin phòng Covid-19 nào.
- Tiêm mũi 2:Cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 1 vắc xin 

Pfizer tối thiểu 28 ngày.
2. Hình thức triển khai
Thực hiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 104/KH-BCĐ ngày 19/7/2021 

của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện về việc tổ chức tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang.

3. Loại vác xin, thời gian và địa điểm tiêm chủng:
3.1 Loại vác xin được phân bổ

      - Vác xin Pfizer (Cominaty) loại nắp lọ màu cam 10 lọ tương đương 100 liều
     - Liều tiêm 0,2ml/ mũi, tiêm bắp( sau khi pha hồi chỉnh 1,3ml dung dịch nước 
muối sinh lý 0,9%.)
         3.2. Thời gian tiêm: bắt đầu từ ngày 23/8/2022;
          3.3. Địa điểm tiêm: Tại trạm y tế xã, cơ sở Văn Giang và cơ sở Văn Hội

Nhận vắc xin, vật tư tại Trung tâm Y tế huyện vào ngày hôm tiêm (nhận và 
tiêm vắc xin trong ngày).
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         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Như Kế hoạch số 32/KH-BCĐ ngày 25/4/2022 của BCĐ phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 
dưới 12 tuổi xã Văn Hội năm 2022;
        1. Ban chỉ đạo xã
      - Chỉ đạo các trường rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm theo đúng độ tuổi;
       - Chỉ đạo ban Công an xã cấp mã định danh cho các đối tượng trước buổi tiêm 
ít nhất 1 ngày;
        - Ban hành văn bản, thông báo, kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức triển khai chiến 
dịch tiêm vắc xin đúng tiến độ, đúng đối tượng và đảm bảo an toàn tiêm chủng.

 - Chỉ đạo trạm Y tế tổ chức thực hiện buổi tiêm chủng thực hiện theo Quyết 
định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tổ chức 
buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 
7/1/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 
26/7/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19. 
       - Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường, phân công giáo viên phối hợp với Trạm 
y tế trực tiếp tham gia điều hành các buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn;.

-Tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động tiêm chủng tại điểm tiêm ( Trạm Y tế 
xã).

2. Ban giám hiệu các trường
- Chỉ đạo giáo viên phối hợp với Trạm Y tế, Công an xã trong việc điều tra, 

lập danh sách đối tượng tiêm chủng cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo từng 
khối, lớp, từng trường, từng địa bàn để làm cơ sở lập kế hoạch tổ chức tiêm chủng; 
đảm bảo danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm chủng phải có đủ các thông tin và mã 
định danh cá nhân để nhập vào phần mềm hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia 
theo quy định.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động cha, mẹ hoặc người giám hộ học sinh ký 
phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho học sinh trước thời điểm 
tổ chức tiêm chủng; đồng thời thông báo cho cha mẹ học sinh lịch tiêm chủng của 
trẻ và cùng tham gia phối hợp tổ chức trong những ngày tổ chức chiến dịch tiêm 
chủng và theo dõi sức khỏe cho trẻ sau tiêm. Đảm bảo có sự tham gia của phụ 
huynh học sinh trong suốt quy trình tiêm chủng cho trẻ.

- Chủ động phối hợp với trạm y tế cung cấp thông tin cho đội ngũ giáo viên 
kiến thức cơ bản về việc theo dõi, phát hiện xử lý các tác dụng không mong muốn 
sau tiêm cho trẻ; 

3. Trạm y tế xã
- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao, biểu mẫu tiêm 

chủng, sẵn sàng xử lý cấp cứu khi có các tình huống bất lợi xảy ra trong quá trình 
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tiêm vác xin và bảo đảm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển 
khai chiến dịch.

- Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phải thực hiện đúng, đủ các 
quy định về công tác tổ chức tiêm chủng, công tác khám sàng lọc trước tiêm và 
đảm bảo an toàn tiêm chủng được quy định trong các văn bản hướng dẫn hiện hành 
của Chính phủ, Bộ Y tế, của Ban chỉ đạo huyện và trong Kế hoạch số10/KH-BCĐ 
ngày 22/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Văn Hội về việc tổ 
chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 trên địa bàn xã.

- Phối hợp với các trường và ban Công an xã hoàn chỉnh danh sách trong đội 
tuổi tiêm trước buổi tiêm chủng;

- Phối hợp cung cấp thông tin, hướng dẫn cho giáo viên các trường  trong 
quá trình tổ chức tiêm chủng và theo dõi trẻ sau tiêm chủng đảm bảo an toàn tiêm 
chủng;

- Công tác khám sàng lọc trước tiêm: thực hiện theo Quyết định số 
2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 ban hành Hướng dẫn sàng lọc trước tiêm chủng 
cho trẻ em; Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19; Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế 
Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 đối với trẻ em và cập nhật các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng: thực hiện an toàn tiêm chủng theo quy 
định tại công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn đảm 
bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đồng thời chủ động triển khai 
các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng.

- Báo cáo kết quả tiêm chủng theo qui định.
4. Thống kê, báo cáo
Chỉ đạo việc cập nhật đầy đủ thông tin, lịch sử tiêm chủng cho các đối tượng 

đã được tiêm chủng lên Hệ thống tiemchungcovid19.moh.gov.vn theo qui định, 
đảm bảo tiến độ, tổng hợp thống kê, báo cáo kết quả tiêm chủng gửi về Trung tâm 
Y tế huyện, BCĐ xã lúc 16 giờ 30 hàng ngày.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ trực tiếp với 
đồng chí trưởng Ban chỉ đạo PCD của xã và trạm y tế để được hướng dẫn cụ thể ./. 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP, TYT.

       TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
 

                

                 CHỦ TỊCH UBND XÃ
Dương Bá Đông
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