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KE HOACH
Trin khai tiêm vc xin phông COVID-19 d9t 2 nàm 2021
Thrchin Quyt djnh s 704/ QD- SYT ngày 19/6/2021 cüa S& Y tê Ngh An v
vic phân bô vàc xin phông COVID-19 và Kê hotch so 2397/ KH- SYT ngàyl9/6/2021
cüa S Y tê Ngh An ye vic To chirc tiêm vAc xin phông COVID- 19 cho mt so nhóm dôi
tuçTng u'u tiên dcit 2, nãm 2021. UBND thj xã xây dirng ké hoch nhLr sau:
I. M!JC DICH, YEU CAU
1.MucdIch
- Cii the hóa Kê hotch so 2397/ KH- SYT ngày 19/6/2021 cüa Sâ Y tê Ngh An
ye vic To chirc tiêrn vàc xin phông COVID- 19 cho mt so nhóm dOi tuçlng isu tiên
dçrt 2, närn 2021 trén dja bàn dam báo dàng dOi tuçlng và kê hotch dê ra.
- To chirc tiêm väc xin phông COVID-19 dçt 2, näm 2021 dê gop phân vào cong
tác phông, chông djch; giüp bâo v can b, nhân dan và chông sir lay lan cüa vi-rüt gay
bênh COVID-19 trên dia bàn tnrOc mat và lâu dài.
2. Yêu câu
- Darn bão an toàn trong tiêrn chüng và hiu qua khi sir diing vac xin phông
chông djch COVID-19.
- Cong khai, minh bach danh sáchdôi tuçing tiêm theo dung huông dan trong
các van bàn cüa Chinh phü và cüa B Y tê, to di.rçic sir dông thun, hçp tác cüa nguôi
dan trong qua trInh triên khai.
- To chirc tiêm chüng diing quy djnh tai Nghj djnh sO 104/201 6/ND-CP ngày
1/7/2016 cüa Chinh phü; Quyêt djnh so 2995/QD-BYT này 18/06/2021 cüa Bô Y té
ye Huóng dan tm thai khám sang icc tmOc tiêrn chüng vác xin phông COV!D- 19.
I!. DOI TUQNG UU TIEN VA nQ TUOI UU TIEN
1. Dôi tu'9ng thu ty trutiên
- Các 1irc luçrng tuyên dâu phông chông djch.
- Các dOi tuçlng uu tiên theo Nghj quyêt 21/ NQ-CP ngày 26/02/202 1 cüa ChInh
phü ye vic mua và sir ding väc xin phông COV!D-19.
- Các truô'ng hçp trong vüng có ca duang tInh (nêu co).
- Ngithi lam vic trong các c s& y tê (tiêm vet trong dqt 1 chua duçc tiêm).
- Thành viên Ban chi do phông, chông djch các cap.
- Nhân viên tham gia diêu tra djch te ti các tuyen.
- Can b lay mâu xét nghirn SARS-CoV-2 các tuyên.
- Nhân viên tti các CG si cách ly tp trung, các ca s dã và dang si ding to chtrc
cáchly....
- Can b trirc mt cüa tr thj xã den các cci quan, don vj, phu&ng.
- Ngui cung cap djch vu thiêt yêu: hang không, 4n tái, du ljch, cung cap djch
vu din, nu'c.
- Giáo viên, ngithi lam vic ti các cc sà giáo diic; ngithi lam vic tai các cci
quan, don vi hành chInh thu0ng xuyên tiep xüc vói nhieu ngi.thi.
2. D tuôi u'u tiên: Dôi tuçing tiêm chüng vàc xin COV!D- 19 dçit 2 näm 2021
trên dja bàn nàm trong d tuôi tr 18- 65 tuOi.
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IV. THO'I GIAN, DA DIEM, PHI1OG TH1J'C vA LICH TR!NH TIEM
1. Thôi gian to chü'c tiêm: 3 ngày; bAt dâu tr ngAy 23/6/202 1 và két thüc trtthc
ngày25/6/2021.
2. D!a diem: Ti Khoa Cap cü'u Trung tam Y tê thj xa Cüa lô.
3. Phtro'ng thñ'ctriên khai
- Trung tarn Y tê Ci.ra Lô chju trách nhim to chirc tiêm phông COVID-19 cho
các dOi tuçmg trên da bàn dung quy trInh, quy djnh.
- Các cci quail, dan vj, UBND các phithng trên ca s các dOi ttrcmg duçc u'u tiên
và dO tuôi ducirc uu tiên rà soát, 1p danh sách g1ri ye Trung tam y tê thj xA dé sang 19c
dOi tu'çlng và triên khai tiêm.
4. Ljch trInh tiêm
- Ngày 23/6/2021. Tiêm cho các dôi tuçmg BCD phông, chông djch COVID —
19 thi xã, lãnh do các phông, ban, ngành, Co quan, doàn the, các 1irc luçmg tham gia
tuyên dâu cap thj xA.
- Ngày 24/6/2021: Tiêm cho các trurng hçip BCD phông chông djch COVID —
19 các phuôiig, các hrc 1trçng tham gia tuyên dâu các phithng.
- Ngàp 25/6/2021. Tiêm các dOi tuçing uu tiên con 1ti.
IV. TO CHU'C THçC HIIN
1.PhôngYtê
- Chü trI kiêrn tra và giárn sat qua trInh triên khai thirc hin kê hotch tiêm vAc
xin phông COVID- 19 dgt 2 nAm 2021 trên dja bàn.
- Tong hcp báo cáo lAnh do thj xA kêt qua sau khi ket thüc dçit tiêm.
2. Trung tam Y tê
2.1. Tru'ó'c k/u lien han/i hem:
- Phôi hçip vui Trung tam kiêm soát bnh tt tinh to chüc tp huân cho dOi ngü
can by tê tham gia tiêm chüng phOng, chông djch Covid-19 dçit vâ dOi ngfl dA dugc
tphuând9t1.
Lu'uj5: Yêu cáu các ly'c lu'crn tham gia t,p huán dçit 2phái có giáy chzng nhn an
toàn tiêrn ching và cW du'crc tp huán ye tiêm vác xinphông COVID-19 dçt].
- Rà soát danh sách các dôi tuçrng theo thu tir iju tiên dugc quy djnh tai Nghj
quyêt so 21 /NQ-CP cüa ChInh phü và Kê hoich ducrc UBNID thj xA phê duyt. Tuyt
dôi không dê xáy ra tInh trtng lAng phi vAc xin.
- Râ soát các cOn vic chuyên mon theo K hoach sO 2397/ KR- SYT ngày 19/6/202 1
cüa s& Y te Nghê An d triên khai th1rc hin các bithc dam báo an toAn, hiu qua.
- Phôi hçp phông TC — KR 1p dr trü kinh phi mua sAm các trang thiêt bj can
thiêt dê phiic vij to chuc tiêm dam bAo an toàn.
2.2. Triên khiai hem:
a) Rà soátlp danh sách dOi tuçlng den tiêm chüng theo khung gR dam bâo
không qua ioo dôi tung/diêm tiêrn chOng/buôi tiem chüng.
b) Khám sang l9c dôi tung truuc buoi tiêm chüng yà to chuc tu van cii the.
- DOi vui nhng ngithi dang Om, sOt hoc có biêu hin yiêm long dung hO hap
thI chü dng tu 'van không di tiem chüng.
- DOi tu'çmg là ngi.thi già, tré em (tru&ng hçp dc bit) thI ngithi dua di tiêm
chün phái khOng cO các dâu hiu ho, sot... nghi ng nhiêrn SARS-COV-2 hay có tiên
su tiêp xuc gan yâj ca bnh, ca nghi ngô mAc COVID-19 trong vOng 14 ngày.
c) Bô trI tai diem tiêrn chüng:
- Khu virc tiêm chüng thông thoáng, dü ghé ngOi chi yà dam bào khoãng cách
tôi thiêu 2m giüa các dOi tuçing.
- Bô tn diem tiem chüng theo quy täc 1 chieu, dam bào khoâng each tOi thiêu
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2rn giia các bànlvj trI tiém chüng.
- PhOng theo dOi sau tiêm chüng phái thông thoáng, dam bâo khoãng cách tôi
thiêu 2m giüa các dôi tixçYng.
d) Can b y tê va tat ca các doi tucmg den tiêm chUng phãi thirc hin các bin
pháp phông chông dch nhu: Deo khâu trang, rira tay ho.c sat khuân tay thithng xuyên,
tiên hành kiêm tra than nhit theo quy djnh ti diem tiêm chüng.
di)Trong truô'n hcp phát hin nguôi di tiêrn chüng là trithng hçip nghi nhiêrn
SARS-CoV-2 hoc tiêp x11c gân vth trrn1ng hcp COVID-19 trong vông 14 ngày can
di'ing ngay buôi tiêm chüng và triên khai các bin pháp phông chông djch khân cap
theo quy djnh.
e) Thành 1p các d)i cap c1ru nii vin và lu'u dng die kjp thôi xr tn các tai biên
trong Va sau tiêm chüng vac xin phông COVID-19 tti don vj, ho trçi cho các don vj khi
cóyeucâu.
f) Bô trI giung bnh hôi s1rc tIch circ (tôi thiêu 5 girnmg) thuôc, vt tu y tê và
các phuo'ng tin cap ciru theo quy dnh die san sang xr trI tru&ng hcip tai biên n.ng sau
tiêm chüng vac xin phông COVID-19.
h) Trong qua trInh tiêm và sau tiem tO chüc giám sat chtt chê, nêu có các trtthng
hcip phán irng v, phãn 11ng ph phâi kp thii x1r l.
m) To chrc thu gom rác thai y té sau môi dçt tiêm dam bão diing quy djnh.
2.3. Bdo cáo lien d3 và kêl qua chiên djch
- Thi;rc hin báo cáo ket qua ngay sau mOi buôi tiêm chüng.
- Ghi các thông tin,(so lieu, ngây tiêm) vào danh sáchlphân mern quãn l dôi
tuçng duçic tiêrn chüng väc xin phông COVID-19 /tIch hcp trên H thông Ho so s1rc
khOe diên ti.'r (neu co).
- Ghi day dü các thông tin vào Giây xác nhn dã tiêm väc xin phong COVID1 9trá li cho dOi tuçing tiêm chüng và hn lan tiem chüng sau.
2. Phông VH Va TT: Chi dto Trung tam VHTT và TT, UBND các phuông
tuyen truyên sâu rng ni dung kê hoch e can b và nhân dan biêt thrc hin.
3. Phông Tài chInh - Ké hoch: Tharn mini dê xuât ho trg kinh phi phông,
chOng djch Covid-19 và cho chien djch tiêm vãc xin.
4. Thu tru'öng các phông, ban, co' quan, don vj và UBND các phu'ông
- Quán trit ni dung k hoch den can b, nhân dan biet và thirc hin.
- Lp danh sách các dOi tuçYng uu tién d duçc tiêm dung quy djnh và cü can b
lam dau môi d phôi hcip xi 1 trong mi tInh huOng.
Tren day là K hoch To chirc tiêm väc xin phông COVID-19 cho mt sO nhóm
dôi tuçing uu tiên dgt 2, näm 2021 trên da bàn thj xã. BCD phông, chOng djch Covid19 thi xã yeu cau các co quan, don vj trén dja bàn trien khai th?c hin kê hoch dt
hiu qua và chi tieu die ra./
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T'sTo'i n/ian:
- S Y t Ngh An;
- Trung tarn KSBT tinE;
- TT Thi üy, HDND thi xã;
- BCD Phong chng djch thj xã;
(T/h)
- UBMTTQ và các doàn th;
- Các phOng, ban, ngành, dan vj;
- Trung tam t thj xã;
- UBND các phumg;
- Liiu: VT,

TM. BAN CHI DAO
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Doãn Tiên Dung
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