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SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 911/KH-KSBT 
 

 Thừa Thiên Huế, ngày  26  tháng  08 năm 2022 

 
     

KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi 

do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-VSDTTƯ ngày 30/6/2022 của Viện Vệ sinh 
Dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 151 và 152; 
Quyết định số 589/ QĐ-VSDTTƯ ngày 30/6/2022 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung 
ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 153. Quyết định số 590/ QĐ-
VSDTTƯ ngày 30/6/2022 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc phân bổ 
vắc xin phòng COVID-19 đợt 154.  

Thực hiện Công văn số: 3067/SYT-NVY ngày 19/8/2022 của Sở Y tế về phân 
bổ vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đợt 39.  

Thực hiện công văn số: 3085/SYT-NVY ngày 22/8/2022 của Sở Y tế về triển 
khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ngày tựu trường và khai giảng năm học 
2022-2023. 

TTKSBT tỉnh tổ chức tiêm mũi 1, mũi 2 cho đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 
12 tuổi đăng ký tiêm chủng và sắp xếp thời gian đến tiêm chủng như sau: 

1. Điểm tiêm lưu động 

Trường tiểu học Lê Lợi, Địa chỉ: 01 Nguyễn Tri Phương – phường Phú Hội – thành 
phố Huế. 

2. Đối tượng tiêm mũi 1,2 vắc xin Pfizer trẻ em  

TT Đơn vị đăng ký tiêm 
Số lượng 
đăng ký 

Ngày 
tiêm 

Thời gian 
tiêm 

  I. Tiêm lưu động       

1 Trường tiểu học Lê Lợi 150 29.8 Sáng 

 TỔNG CỘNG 150   

3. Nhân lực tham gia tiêm:  

Phòng TCHC bố trí cán bộ tham gia tiêm, kíp theo dõi sau tiêm phù hợp.  

4. Công tác chuẩn bị: 

- Liên hệ với TTYT Thành phố nhận vacxin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 
5 đến dưới 12 tuổi và chuẩn bị bơm kim tiêm, hộp an toàn, biểu mẫu trước khi tổ chức 
tiêm. 

- Xe ô tô tiêm lưu động của CDC: Giao cho phòng TCHC bố trí. 

- Phương tiện, dụng cụ khám sàng lọc, vắc xin, phích vắc xin, bơm kim tiêm, 
thuốc và dụng cụ chống sốc và vật tư y tế (gồm: bảo hộ, nước rửa tay nhanh,...), 
giao cho Phòng khám đa khoa phối hợp các khoa/phòng liên quan để chuẩn bị. 
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- Quản lý bơm kim tiêm, võ lọ và rác thải y tế sau buổi tiêm theo Hướng dẫn 

quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng. 

- Liên hệ với giáo viên trường Lê Lợi để bố trí, sắp xếp đối tượng tiêm theo 
từng buổi, khung giờ đảm bảo đẩy nhanh tiến độ và thực hiện quy định phòng 
chống dịch COVID-19 theo “5K”. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, vật tư y tế, hộp chống sốc (thuốc Adrenaline trong 
từng buổi tiêm) và bố trí cán bộ, phương tiện hồi sức cấp cứu tại cơ sở tổ chức tiêm. 

- Bố trí cán bộ để nhập dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử ngay sau khi tiêm. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề gì thì Trưởng đoàn tiêm báo ngay 
cho Ban Giám đốc để xử lý. 

- Liên hệ 1 xe vận chuyển cấp cứu của 115 để phối hợp tham gia tại điểm tiêm của 

trường Lê Lợi, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế (nếu có). 

- Phối hợp với trường Lê Lợi để lập kế hoạch tổ chức triển khai tiêm chủng 

cho học sinh ngay vào ngày tựu trường và ngày khai giảng năm học mới. 

  - Tuyên truyền lợi ích tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, vận động phụ 

huynh học sinh đồng ý cho trẻ tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để 

đảm bảo công tác dạy và học của thầy cô và học sinh trước bối cảnh dịch bệnh 

đang diễn biến phức tạp và khó lường. 

Để tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt hiệu quả, an toàn tiêm chủng 
và đảm bảo công tác phòng chống dịch trong khi tiêm, đề nghị các đơn vị liên quan 
tổ chức thực hiện. 

 
Nơi nhận: 

- PKĐK; 

- Sở Y tế (để b/c); 

- Lưu: VT,KHTC,TCHC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Tâm 
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