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KẾ HOẠCH
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn xã Song An ngày 16/6/2022
Thực hiện Kế hoạch 1320 /KH-BCĐ ngày 6/06/2022 và Kế hoạch 1321/KHBCĐ ngày 14/6/2022 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 Covid19 bằng sử dụng vắc xin phòng bệnh.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Vắc xin, đối tượng
1.1. Vắc xin
Vắc xin (Prifer): Số liều tồn 60 liều 0,2ml; Lô FY0636; ngày rã đông
22/5/2022; HSD trên nhãn lọ vắc xin: 30/9/2022) theo Kế hoạch 1320 /KH-BCĐ
ngày 06/06/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 thị xã An Khê.
* Chú ý: Vắc xin Pfizer đóng lọ 10 liều, sau khi pha loãng mỗi liều 0,2ml (vắc
xin có HSD trên nhãn lọ là 30/9/2022, tuy nhiên ngày rã đông từ ngày 22/5/2022.
Vắc xin Pfizer trẻ em có thể được bảo quản tối đa 10 tuần ở nhiệt độ +2 đến +8 độ
C, tương đương với hết hạn rã đông ngày 31/7/2022). Vắc xin Pfizer có thể sử dụng
tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi với liều lượng 0,2ml mỗi trẻ.
1.2. Đối tượng triển khai
Tiêm Mũi 1: Trẻ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn xã.
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).
1.3. Vắc xin Moderna: số liều nhận 240
1.4. Đối tượng triển khai : Trả mũi 2 cho trẻ từ 7- 12 tuổi đã tiêm mũi 1
Moderna đủ 1 tháng
2. Thời gian triển khai: ngày 16/6/2022 (Thứ 5) và kết thúc trước ngày
09/7/2022
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3. Địa điểm tiêm: Tại trạm y tế .
Thông báo cho các thôn, trường học, vận động các đối tượng (theo danh sách
điều tra trước đó) đến tiêm vacin Covid-19 theo các khung giờ trong ngày đảm bảo
các tiêu chí phòng chống dịch.
4. Hình thức triển khai: Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Theo quy tắc 1 chiều, giữ khoảng cách 2m, thực hiện thông điệp 5K đảm bảo
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.
5. 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.
6. Công tác đảm bảo tiêm chủng
Để đảm bảo trong phòng, chống dịch Covid-19. Trạm Y tế bố trí theo khung
giờ hạn chế đông người tại trong cùng một thời điểm buổi tiêm.
7. 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.
8. 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.
9. Nhân lực thực hỗ 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.
- 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.
- Các trường học: Hỗ trợ cho Trạm Y tế trong công tác thông báo phụ huynh
học sinh đưa trẻ đến điểm tiêm, cho ăn no trước khi đưa trẻ đi tiêm, phân luồng, tiếp
đón, khai báo thông tin, điền phiếu sàng lọc và phiếu đồng ý tiêm chủng.
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- Trưởng các thôn, làng: Phối hợp thông báo, rà soát, điều tra và vận động
đối tượng tại cộng đồng 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.
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 trường học: Mai Xuân Thưởng, Trần Phú
- Các thành phần có tên trong kế hoạch;
- Lưu: BCĐ.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
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