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Số:  199/KH-BCĐ Kim Thành, ngày   10  tháng 4 năm 2022

 KẾ HOẠCH
Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19

 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi huyện Kim Thành năm 2022 

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

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Kim Thành xây dựng kế 
hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
 1. Mục tiêu chung
Chủ động phòng chống dịch 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
- Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVD-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 

tuổi tại các điểm tiêm chủng trong toàn huyện đảm bảo an toàn, đúng đối tượng 
theo quy định của Bộ Y tế.

- Trên 90% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện 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 tại 18 xã, thị trấn đảm bảo an toàn và hiệu quả theo tiến độ cung ứng vắc xin 
của UBND tỉnh và Sở Y tế.

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 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 



2

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. ĐỐI TƯỢNG TIÊM, THỜI GIAN, PHẠM VI THỰC HIỆN VÀ 

PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI
1. Đối tượng:  Toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi (bao gồm 

cả trẻ đi học hoặc không đi học) có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của 
nhà sản xuất và Bộ Y tế.

2. Thời gian triển khai: Dự kiến triển khai từ quý II/2022 đến hết năm 2022 
(Thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ vắc xin của UBND tỉnh Hải Dương).

3. Phạm vi: 
- Phạm vi triển khai trên địa bàn toàn huyện.
- Đối tượng: Trẻ từ 5 tuổi dưới 12 tuổi (kể cả đi học và không đi học).
4. Phương thức triển khai: 
Tổ chức triển khai trong 3 ngày vừa tiêm vừa đánh giá rút kinh nghiệm.
+ Ngày 1: Triển khai tiêm lưu động tại cơ sở giáo dục cho học sinh khối lớp 6 

của các Trường Trung học cơ sở.
+ Ngày 2: Tổ chức triển khai lộ trình theo lứa tuổi từ cao đến thấp (tiêm trước 

cho lứa tuổi từ 11 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình 
hình dịch trên địa bàn tại các Trường tiểu học.

+ Ngày 3: Sau khi hoàn thành tiêm tại các trường học cho đối tượng trên thì 
triển khai tiêm cho đối tượng trẻ từ 5 tuổi và các trẻ không đi học tại các Trạm y tế 
xã, thị trấn, đồng thời tổ chức tiêm vét cho các đối tượng trong diện chưa được 
tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

5. Loại vắc xin, liều lượng và khoảng cách
Sẽ sử dụng một trong 2 loại vắc xin: Moderna và Pfizer
+ Vắc xin Moderna: Được chỉ định cho người từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi. 

         Liều lượng, đường dùng: Tiêm bắp, liều tiêm: 0,25 ml.
                   Lịch tiêm: 2 mũi cách nhau 4 tuần.

+ Vắc xin Pfizer: Cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
    Liều lượng, đường tiêm: Tiêm bắp, liều 0,2ml.

         Lịch tiêm: 2 mũi, cách nhau 3 tuần (21 ngày)
6. Lộ trình triển khai. Triển khai tiêm ngay khi tiếp nhận vắc xin và tùy theo 

tiến độ cung ứng vắc xin của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
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III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
- Mục đích: Nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin, vận động các bậc phụ 

huynh, học sinh, huy động các đoàn thể xã hội tham gia tiêm chủng cho trẻ em từ 5 
đến dưới 12 tuổi. 

- Hình thức tuyên truyền: Trực tiếp tại cộng đồng và gián tiếp trên phương 
tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh, mạng xã hội...

- Nội dung tuyên truyền: Mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mục tiêu, đối tượng, địa bàn, 
phương thức triển khai tiêm vắc xin. Chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, phản 
ứng có thể gặp phải và hướng dẫn cách theo dõi, xử lý các phản ứng không mong 
muốn sau tiêm chủng.

2. Lập danh sách đối tượng tiêm chủng
- Trạm y tế các xã, thị trấn phối hợp với các trường học, lực lượng công an 

địa phương điều tra, lập danh sách học sinh trong trường Trung học cơ sở chưa 
được tiêm vắc xin, các học sinh trường Tiểu học và học sinh đủ 5 tuổi trong trường 
mầm non của từng trường theo địa bàn hành chính cấp xã; trẻ em từ đủ 5 tuổi đến 
dưới 12 tuổi hiện đang sinh sống tại cộng đồng nhưng không theo học tại các 
trường Trung học cơ sở, Tiểu học và mầm non.

- Cha, mẹ, người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng theo mẫu tại 
Công văn số 1535/BYT-DP ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế.

- Hoạt động điều tra, lập danh sách đối tượng phải hoàn tất tối thiểu trước 
chiến dịch 5 ngày để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai.

- 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.

- Thực hiện theo Công văn số 4126/UBND-VP ngày 10/12/2021 của UBND 
tỉnh về việc triển khai Qui trình xác minh thông tin và tiêm chủng COVID-19.

- Trung tâm Y tế huyện, căn cứ danh sách đã đăng ký dự trù vắc xin và lĩnh 
tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để triển khai tiêm theo kế hoạch (Mẫu danh 
sách điều tra đối tượng theo Phụ lục I).

3. Tiếp nhận, bảo quản, bàn giao vắc xin COVID-19
- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng các 

quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và 
Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 01/01/2018 của Bộ Y tế và Quyết định số 
1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc  Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, 
phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
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- Sử dụng trang thiết bị, vật tư trong TCMR thường xuyên để tiếp nhận, bảo 
quản, vận chuyển vắc xin COVID-19. Việc vận chuyển vắc xin phải được thực hiện 
bởi cán bộ được đào tạo hướng dẫn bảo quản vắc xin. Trong quá trình vận chuyển bảo 
quản vắc xin tại các tuyến phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ. Việc vận chuyển vắc xin 
đến điểm tiêm chủng thực hiện như sau:

+ Trung tâm Y tế huyện nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh theo quyết định được phân bổ của Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương.

+ Trạm y tế tuyến xã, thị trấn nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung tâm Y tế 
huyện vào ngày thực hiện tiêm chủng (nhận và tiêm vắc xin trong ngày).

- Trang bị đầy đủ vật tư phục vụ công tác tiêm chủng bao gồm: bơm kim 
tiêm, hộp an toàn, bông, cồn, sát khuẩn tay nhanh, phiếu khám phân loại, phiếu 
đồng ý tham gia tiêm chủng, phiếu hướng dẫn giám sát chủ động sự cố bất lợi sau 
tiêm, phiếu chứng nhận tiêm chủng, cơ số thuốc phòng chống phản vệ, máy huyết 
áp, máy đo nhiệt độ, SPO2, pano áp phích tại điểm tiêm…và các trang thiết bị khác 
phục vụ công tác tiêm chủng chiến dịch.

- Các cơ sở tiêm chủng xử lý chất thải trong quá trình tiêm chủng theo quy 
định trong Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý Môi trường 
y tế, Bộ Y tế

4. Tổ chức khám sàng lọc tiêm chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng
- Thực hiện khám sàng lọc 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.

- Tổ chức tiêm chủng thực hiện theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 
28/7/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19.

- Nhập liệu thông tin các đối tượng đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 
trên phần mềm Hồ sơ sức khỏe song hành với tiến độ tiêm chủng theo quy định và 
cấp giấy chứng nhận đã tiêm chủng vắc xin COVID-19.

- Yêu cầu các đối tượng được tiêm chủng cài đặt và sử dụng phần mềm 
“Smart Hải Dương” và cập nhật vào “Sổ sức khỏe điện tử” trong phần mềm 
“Smart Hải Dương” trên điện thoại thông minh (nếu có)

- Thực hiện nghiêm túc công văn số 2296/SYT-NVD ngày  29/7/2021 của Sở 
Y tế về quản lý, xử lý vắc xin Covid-19 hỏng, hết hạn và vỏ lọ vắc xin.
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5. Đảm bảo an toàn tiêm chủng.
- Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng thực hiện theo Kế hoạch số 1019/KH-

BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng 
vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 5488/BYT-KCB về việc Hướng dẫn bảo 
đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Kế hoạch số 2658/KH-
UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 22/7/2021 về việc triển khai công tác an 
toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Hải Dương năm 2021-2022, đồng 
thời cập nhật các hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Thực hiện đúng, đủ các quy định về công tác tổ chức tiêm, khám sàng lọc 
trước tiêm và đảm bảo an toàn tiêm chủng được quy định trong các văn bản hướng 
dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế Hải Dương, Ban chỉ đạo huyện.

- Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng theo Kế hoạch số 1019/KH-BYT ngày 
09/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19; Công văn số 5488/BYT-KCB về việc Hướng dẫn bảo đảm an 
toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Kế hoạch số 2658/KH-UBND của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 22/7/2021 về việc triển khai công tác an toàn tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Hải Dương năm 2021-2022, đồng thời cập 
nhật các hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Các điểm tiêm bố trí nhân lực đủ số lượng và thành phần cho mỗi bàn tiêm. 
Tất cả các thành phần trong đội tiêm đều phải được tập huấn và phân công nhiệm 
vụ rõ ràng trước khi thực hiện nhiệm vụ.

- Trung tâm Y tế huyện thành lập các đội cấp cứu lưu động, thường trực 24/24 
giờ; để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng tại điểm tiêm 
và tại cơ sở điều trị để sẵn sàng hỗ trợ xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng 
sau tiêm chủng.

- Các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện việc đánh giá công tác đảm bảo an toàn 
tiêm chủng tại Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế về việc 
Ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

+ Mỗi điểm tiêm vắc xin phải chuẩn bị ít nhất 03 hộp thuốc chống phản vệ, 
đặt ở ba nơi là bàn tiêm, phòng cấp cứu và phòng theo dõi sau tiêm. Tăng số lượng 
thuốc Adrenalin trong mỗi hộp chống sốc phản vệ từ 05 ống lên 10 ống/hộp. 

+ Tại phòng tiêm và phòng theo dõi sau tiêm, chuẩn bị sẵn 01 bơm tiêm có 
chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml để trong hộp chống phản vệ (rút sẵn 1ml thuốc 
Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp). 

+ Mỗi điểm tiêm phải bố trí sẵn một phòng cấp cứu có đủ cơ số thuốc, trang 
thiết bị thiết yếu về cấp cứu theo quy định. Bố trí ít nhất 01 cán bộ đã được tập 
huấn về theo dõi chặt chẽ sau tiêm, xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/TT-BYT 
ngày 31/12/2017 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ
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+ Các điểm tiêm chủng cung cấp cho cha, mẹ, người giám hộ của trẻ ngay sau 
khi được tiêm chủng một tờ rơi có thông tin về các phản ứng sau tiêm, ghi rõ các 
dấu hiệu cần liên hệ ngay với cơ sở y tế và có ít nhất 03 số điện thoại của sơ sở 
tiêm chủng để nhận phản hồi thông tin về sức khỏe và liên hệ khi cần.

+ Các điểm tiêm chủng phân công cán bộ giám sát, theo dõi chủ động phản 
ứng sau tiêm trong 72 giờ đầu cho 100% người được tiêm. Tư vấn cho cha, mẹ, 
người giám hộ của tất cả trẻ được tiêm biết cần luôn có người thân bên cạnh trong 
72 giờ đầu sau tiêm và chủ động, kịp thời cung cấp thông tin hoặc đến cơ sở y tế 
ngay khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Tham mưu với Ban Chỉ đạo cùng 
cấp có giải pháp huy động chính quyền, đoàn thể tại cơ sở, nhà trường và người 
thân trong gia đình tham gia giám sát, theo dõi sức khỏe cho người được tiêm 
trong 72 giờ đầu sau tiêm và các ngày tiếp theo trong tháng đầu sau tiêm.

+ Trước khi thực hiện buổi tiêm chủng, các cơ sở tổ chức tiêm chủng phải 
thực hiện rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng xử trí cấp cứu các 
sự cố bất lợi sau tiêm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 bằng bảng kiểm an 
toàn tiêm chủng (phụ lục 01 trong Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 
08/7/2021của Bộ Y tế). Chỉ khi nào 6/6 nội dung trong bảng kiểm đầy đủ thì mới 
được triển khai buổi tiêm chủng.

- Ngoài ra các đơn vị chủ động áp dụng các biện pháp cần thiết khác, phù hợp 
với quy chế chuyên môn và tình hình tại địa phương để đảm bảo an toàn trong các 
chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Phòng tránh nguy cơ dịch bệnh COVID-19 trong buổi tiêm chủng: 
+ Tại các khu vực đón tiếp, khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm 

chủng cần được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, khử khuẩn. Bố trí chỗ rửa tay bằng 
xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để người dân đến tiêm chủng có thể sử dụng, 
đồng thời thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K tại địa điểm tiêm chủng.

 + Tổ chức buổi tiêm chủng phù hợp về thời gian, địa điểm, số lượng... Thông 
báo cho các đối tượng đến tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau để hạn chế 
tập trung đông người. 

- Trạm Y tế phối hợp với Ban giám hiệu các trường học xây dựng lịch, tổ chức 
tiêm theo từng khối, từng lớp trong khối ở các khung giờ lệch nhau để đảm bảo không 
tập trung đông người trong cùng một thời điểm tại nơi tổ chức tiêm chủng.

6. Hoạt động kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo. 
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện phân công thành viên phụ 

trách và trực tiếp đi kiểm tra, giám sát các điểm tiêm.
 - Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Giáo dục Đào tạo tổ 

chức kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động tại các cơ sở tiêm chủng.
- Tất cả các đối tượng tiêm chủng phải được nhập vào phần mềm 
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tiemchungcovid19.moh.gov.vn để quản lý theo dõi. 
- Tổng hợp kết quả tiêm báo cáo hàng ngày về Trung tâm Y tế tuyến huyện 

trước 17h00’; Trung tâm Y tế huyện tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo huyện, cơ quan 
thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các cơ quan, 
đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ 
em từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và đúng tiến độ trên 
phạm vi toàn huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn, vận động 
các gia đình có con em trong độ tuổi cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, hiệu quả, đạt tỷ lệ 
cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

2. Trung tâm Y tế huyện.  
- Dự trù, tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh, đảm bảo đủ nhu cầu của các địa phương. Đồng thời chỉ đạo Trạm Y tế các 
xã dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng phục vụ chiến dịch, quản lý sử dụng vắc xin 
theo qui định.

- Chỉ đạo cho các trạm y tế xã, thị trấn, phối hợp với các trường học và công 
an địa phương điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm chủng, lấy mã định danh 
công dân cho trẻ thuận tiện cho việc cập nhật phần mềm thông tin tiêm chủng 
trước khi triển khai tiêm (theo phụ lục I gửi kèm); 

- Thông báo cho cha mẹ học sinh biết về thời gian tiêm; bố trí thời gian, địa 
điểm tiêm chủng tại các trường phù hợp, đảm bảo an toàn theo yêu cầu chuyên 
môn của ngành y tế.

- Lĩnh vắc xin, vật tư tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
- Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn theo giấy mời các thành 

phần tham gia triển khai tiêm chủng của Bộ Y tế và Sở Y tế Hải Dương.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức buổi tiêm vắc xin COVID-19 theo Quyết 

định số 3588/QĐ-BYT ngày 28/7/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19 và Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 
29/10/2021  của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19 dành cho trẻ em.

- Bố trí điểm tiêm chủng bảo đảm nguyên tắc một chiều theo thứ tự như sau: 
Khu vực chờ trước tiêm chủng - Bàn đón tiếp, hướng dẫn - Bàn khám sàng lọc và 
tư vấn trước tiêm chủng - Bàn tiêm chủng - Bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng - Khu 
vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng. 
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- Bố trí đội cấp cứu thường trực cấp cứu 24/24 giờ, đầy đủ trang thiết bị, sẵn 
sàng xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Trong quá trình triển 
khai phải đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch.

- Phối hợp với Đài phát thanh huyện làm tốt công tác tuyên truyền về mục 
đích ý nghĩa, tầm quan trọng và đối tượng mục tiêu của việc tiêm vắc xin Covid-
19, tác dụng, lợi ích của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng. 

- Phân công cán bộ phụ trách xã, thị trấn, thực hiện giám sát, hỗ trợ các trạm y 
tế trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định để đảm bảo an toàn tiêm 
chủng được quy định trong Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ 
Y tế về việc Ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-
19, Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 08/7/2021của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 
bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Kế hoạch số 2658/KH-
UBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai 
công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tổng hợp báo cáo và cập nhật phần mềm thông tin tất cả các đối tượng tiêm 
chủng vào phần mềm Hệ thống tiemchungcovid19.moh.gov.vn để quản lý theo dõi; 
đảm bảo đầy đủ các thông tin cá nhân, thời gian tiêm theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng xử lý chất thải theo quy định. 
- Tổng kết, rút kinh nghiệm sau khi kết thúc đợt tiêm và báo cáo về Ban chỉ 

đạo huyện, Trung tâm KBBT tỉnh (Email: nguyenhuongytcc@gmail.com), Sở Y tế 
Hải Dương theo quy định. 

3. Phòng Y tế huyện.
Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức kiểm tra giám sát việc tiêm 

chủng, đảm bảo công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K 
“Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế” của Bộ Y tế.  

4. Phòng giáo và Đào tạo huyện
- Chỉ đạo các trường học cử cán bộ phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn, công 

an địa phương, lập danh trẻ học theo lớp và khối học thuận tiện cho việc tổ chức 
tiêm và quản lý sau tiêm. 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. 

- Chỉ đạo các Trường Trung học Cơ sở, Tiểu học, Mầm non phối hợp với 
trạm y tế trong việc 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.

mailto:nguyenhuongytcc@gmail.com
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- Cử cán bộ y tế trường học hỗ trợ nhân lực, kinh phí cho việc tổ chức các 
điểm tiêm chủng tại cơ sở giáo dục và phối hợp theo dõi, phát hiện xử lý các tác 
dụng không mong muốn sau tiêm cho trẻ; 

- Yêu cầu các trường chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo để tổ chức các điểm 
tiêm chủng lưu động. Mỗi điểm tiêm chủng tối thiểu phải có khu vực đón tiếp, 
khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm.

5. Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Phát thanh huyện.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chỉ đạo và hướng 
dẫn Đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền trước và trong thời 
gian tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 
12 tuổi trên địa bàn, để người dân, phụ huynh học sinh biết, tích cực hưởng ứng, 
tham gia.

- Chủ động cung cấp thông tin cho người dân, phụ huynh học sinh về lợi ích 
của các loại vắc xin, tính an toàn của các vắc xin, các sự cố bất lợi có thể gặp sau 
tiêm chủng; số điện thoại, địa chỉ liên hệ khi cần hỗ trợ.

6. Công an huyện
Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với ngành y tế và ngành giáo dục 

thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin, tổng hợp danh sách, vào mã định danh 
trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn phục vụ triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc 
xin phòng Covid-19 theo quy định.

7. Các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trong huyện
- Phối hợp với trạm y tế xã, công an địa phương, lập danh trẻ học theo lớp và 

khối học thuận tiện cho việc tổ chức tiêm và quản lý sau tiêm. 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. 

- Cử cán bộ y tế Trường học hỗ trợ nhân lực, kinh phí cho việc tổ chức các 
điểm tiêm chủng tại cơ sở giáo dục và phối hợp theo dõi trẻ trong vòng 30 phút sau 
tiêm và lưu học tại trường, nhằm phát hiện xử lý các tác dụng không mong muốn 
sau tiêm cho trẻ. Thông báo cho các cơ sở y tế trên địa bàn khi có trường hợp phản 
ứng xảy ra.

- Yêu cầu các trường chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo để tổ chức các điểm 
tiêm chủng lưu động. Mỗi điểm tiêm chủng tối thiểu phải có (khu vực đón tiếp, 
khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm).

 - Thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K của Bộ Y tế khi đến điểm tiêm chủng. 
8. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị trấn
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- Căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện, chỉ đạo Trạm Y tế xã, phối hợp 
với các ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức chiến dịch tiêm vắc 
xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn đảm bảo phù hợp 
với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt 
động triển khai chiến dịch trên địa bàn.

 - Chỉ đạo Công an xã phối hợp với Trường học, trạm y tế và các ban, ngành 
liên quan điều tra, lập danh trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi theo quy định; 
sẵn sàng triển khai tiêm vắc xin ngay khi được cấp.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh xã, thị trấn phối hợp với Trạm y tế viết bài tuyên 
truyền phát trên hệ thống truyền thanh địa phương để cho nhân dân nắm được Mục 
đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 
dưới 12 tuổi trên địa bàn.

- Chỉ đạo trạm y tế xã, thị trấn.
+ Thông báo cho cha mẹ học sinh biết về thời gian tiêm; bố trí thời gian, địa 

điểm tiêm chủng tại các trường phù hợp, đảm bảo an toàn theo yêu cầu chuyên 
môn của ngành y tế.

+ Kiểm tra tích lạnh vắc xin, tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc 
xin, bơm kim tiêm tại khoa dược Trung tâm Y tế vào 5h sáng ngày tiêm chủng.

+ Tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin theo Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 
29/10/2021  của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19 dành cho trẻ em.

+ Bố trí điểm tiêm chủng bảo đảm nguyên tắc một chiều theo thứ tự như sau: 
Khu vực chờ trước tiêm chủng - Bàn đón tiếp, hướng dẫn - Bàn khám sàng lọc và 
tư vấn trước tiêm chủng - Bàn tiêm chủng - Bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng - Khu 
vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng. 

+ Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc cấp cứu, xử lý các phản ứng sau tiêm 
kịp thời. Trong quá trình triển khai phải đảm bảo các quy định.

+ Thực hiện xử lý chất thải trong quá trình tiêm chủng theo quy định.
+ Đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác vệ sinh môi trường, 

công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý chất thải trong quá trình tiêm chủng và thực 
hiện nghiêm túc Thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

+ Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm về địa chỉ Email: huongkt.05@gmail.com 
và bằng văn bản về Trung tâm Y tế (Khoa KSBT-HIV/AIDS) theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 
đến dưới 12 tuổi trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện đề 
nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương phối hợp tổ chức thực hiện. 

mailto:huongkt.05@gmail.com
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Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị liên hệ với BS: 
Phí Quang Đông - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện qua SĐT: 0865217866 
hoặc địa chỉ mail: phiquangdong@gmail.com để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- BCĐ PCD tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lãnh đạo Trung tâm CDC, 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã. TT;
- Lưu BCĐ.

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Hữu Hưng

mailto:phiquangdong@gmail.com
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Phụ lục 1:
Mẫu Báo cáo

 Tổng hợp số lượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi dự kiến
 tiêm vắc xin phòng COVID-19

(Kèm theo Kế hoạch số 199/KH-BCĐ ngày 
10/4/2022 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện)

UBND............
BCĐ PHÒNG CHỐNG 

DỊCH COVID-19
 

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

Số:          /BC-BCĐ                   ....., ngày    tháng   năm 2022

Báo cáo
 Tổng hợp số lượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi dự kiến tiêm vắc xin phòng 

COVID-19

Trường Độ tuổi Số lượng Ghi chú
THCS dưới 11-12

10
9
8
7

Tiểu học

6
Mầm non 5
Cộng đồng 5 đến dưới 12
Tổng số 

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG BAN
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