UBND XÃ SONG AN
BCĐ PC DỊCH COVID-19

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

Số: 19/KH-BCĐ

Song An, ngày 01 tháng 06 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn xã Song An ngày 02/6/2022

Thực hiện Kế hoạch 1166 /KH-BCĐ ngày 18/04/2022 của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh Covid 19 thị xã An Khê về tiếp nhận, bảo quản, phân phối và triển
khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thị xã An Khê,
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Song An xây dựng Kế hoạch triển
khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 như sau:
I. MỤC TIÊU
Chủ động phòng, chống dịch Covid-19, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do Covid-19
bằng sử dụng vắc xin phòng bệnh.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Vắc xin, đối tượng, phạm vi, thời gian, địa điểm triển khai
1.1. Vắc xin:
Theo Kế hoạch 1166 /KH-BCĐ ngày 18/04/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh Covid 19 thị xã An Khê

*Vắc xin Prifer: Tồn 102 liều ( Lô FR2459) rã đông ngày 19/05/2022.
1.2. Đối tượng triển khai:
- Tiêm Mũi 1: Tiếp tục rà soát tiêm người trên 12 tuổi chưa tiêm mũi nào theo
hướng dẫn Bộ Y tế.
- Trả Mũi 2: Cho người đã tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca, PfiZer và
Moderna đủ thời gian.
- Tiêm Mũi 3:
+ Liều nhắc lại: Khoảng cách từ 3 tháng đến 6 tháng sau mũi cuối cùng của
liều cơ bản( bao gồm người đã tiêm mũi bổ sung trên 3 tháng).
Trạm Y tế lập danh sách đối tượng theo sự chỉ đạo của Ban phòng, chống dịch
Covid-19 xã (danh sách: Giao Trưởng trạm y tế điều tra đối tượng, lập danh sách đối
tượng và chịu trách nhiệm về danh sách đối tượng theo đúng quy định của kế hoạch
tiêm.
3. Thời gian triển khai: ngày 02/06/2022 (Thứ 5)
4. Địa điểm tiêm: Tại Trạm y tế xã Song An
5. Bố trí điểm tiêm chủng
Theo quy tắc 1 chiều, giữ khoảng cách 2m, thực hiện thông điệp 5K đảm bảo
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phòng, chống dịch.
Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ tại điểm tiêm chủng.
Bố trí phòng theo dõi, cấp cứu sau tiêm chủng.
* Lưu ý: Trạm y tế lập danh sách theo biểu mẫu do Bộ y tế ban hành và điền các
nội dung, thông tin cá nhân vào phiếu trước khi tiêm.
6. Nhân lực thực hiện tiêm
Nhân lực trạm y tế xã, nhân lực y tế các đơn vị phối hợp.
Công tác chuyên môn kỹ thuật: Như khám sàng lọc, tiêm chủng, ghi chép và báo
cáo do cán bộ y tế chịu trách nhiệm.
Giao trạm y tế xã có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên.
7. Công tác đảm bảo tiêm chủng
Để đảm bảo trong phòng, chống dịch Covid-19, các Trạm Y tế bố trí theo khung
giờ hạn chế đông người tại trong cùng một thời điểm buổi tiêm.
8. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm
Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm theo quy định tại Thông tư
số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế
trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
9. Báo cáo: Báo cáo nhanh kết quả tiêm chủng về Trung tâm y tế thị xã An Khê,
Ban chỉ đạo xã ngay sau buổi tiêm.
10. Nhân lực thực hổ trợ:
- Tổ ứng dụng công Nghệ thông tin xã: Cử lực lượng tham gia hỗ trợ về các
vấn đề nhập dữ liệu vào phần mềm tiêm chủng trong buổi tiêm chủng của xã.
- Công an, Ban CHQS xã: Chỉ đạo lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật
tự cho việc tổ chức tiêm chủng Covid-19, điều tiết thực hiện giãn cách tránh tập trung.
- Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội LHPN xã: Hỗ trợ nhân lực cho Trạm Y tế
trong công tác phân luồng, tiếp đón, khai báo thông tin, điền phiếu sàng lọc và phiếu
đồng ý tiêm chủng.
- Trưởng các thôn, làng: Phối hợp phát giấy mời, thông báo, rà soát, điều tra
và vận động đối tượng đến điểm tiêm.
- Các thành viên BCĐ
Thực hiện truyền thông về vắc xin phòng Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức,
chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng.
Cung cấp thông tin cho người dân và cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc
xin phòng Covid-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, kế hoạch
triển khai tiêm.
Tuyên truyền đến các thôn, làng thuộc đơn vị mình phụ trách về lợi ích của việc
tiêm vắc xin Covid -19 cũng như thời gian, địa điểm tiêm vắc xin của địa phương.
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III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Trung tâm y tế thị xã An Khê
Đảm bảo và cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin, vật tư tiêu hao để triển khai tiêm
vắc xin phòng Covid-19 theo đúng kế hoạch đề ra.
Bố trí đội trực cấp cứu kịp thời hỗ trợ các sự cố y tế xảy ra trong quá trình tiêm
chủng.
2. Ủy ban nhân dân xã
Hỗ trợ nhân lực cho Trạm Y tế trong công tác phân luồng, tiếp đón, khai báo
thông tin và nhập phần mềm dữ liệu (nhân lực công nghệ thông tin).
Hỗ trợ máy vi tính xách tay, máy in cho đợt tiêm.
Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tiêm chủng tại địa phương, phấn đấu hoàn thành
chỉ tiêu được giao.
Chỉ đạo bố trí điểm tiêm chủng phù hợp với tình hình thực tế địa phương để đảm
bảo công tác phòng chống dịch.
Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn xã
Song An./.
Nơi nhận:
- Trung tâm y tế thị xã;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- UBND xã;
- Thành viên BCĐ Covid-19 xã;
- Các thành phần có tên trong kế hoạch;
- Lưu: BCĐ.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
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