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/QĐ-ƯBND Phú Quốc, ngày tháng 11 năm 2021

QUYÉTĐỊNH
Phê duyêt Kế hoach tỉêin vắc xỉn phòng Covid-19 cho học sỉnh

Trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn thành phổ Phú Quốc
HỎA TỐC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DẲN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 thảng 11 năm

2007;

Căn cứ Luật Khảm bệnh, chữa bệnh ngày 23 thảng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị qyyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chỉnh phủ về mua

và sử dụng vắc xỉn phòng Covỉd-19;
Căn cứ Quyết định số 3355/^E>-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc

ban hành Ke hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm
2021 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch sổ 134/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Kiả
Giang thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho Nhân dân thành pho Ph
Quôc, tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Kế hoạch sổ 3939/KH-SYT ngày 01/11/2021 của Sở Y tế tình Kiên
Giang về tiêm vắc xin phòng Covỉd-19 cho học sình lớp 12 năm 2021 ừ'ên địa
bàn tình Kiên Giang;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Y tế thành phố tại Tờ trình số 16/TTr-
PYT ngày 03/11//202L

QUYẾT ĐỊMI:
Điều 1. Phê duyệt Kê hoạch số 132/BCH-TTYT ngày 02/10/2021 củạ

Trung tâm Y tế về tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh Trung học phổ
ứiông năm 2021 trên địa bàn ứiành phố Phú Quốc (đính kèm Kế hoạch) với một
số nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tỉêu chung
Phòng chống dịch bệnh chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng

Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi ừên địa bàn tìiành phố Phú Quốc.
2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu đạt 100% các em học sinh lớp 12 ữên toàn tíiành phố Phú

Quốc được tiêm vắc xin phòng COVID-19 ừong đợt này và 100 % các em khối
lớp 10 và 11 ừong các đợt tiếp ứieo.



- Đảm bảo an toàn khi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
- Đảm bảo tuân ứiủ công tác phòng, chổng dịch Covid-19.
3. Thòi gỉan thực hiện
3.1. Khối iởp 12; 1.31S người
- Thời gian tiêm mũi 1 vắc xin pfizer: Ngày 04/11/2021.
- Thời gian tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer: Ngày 25/11/2021.
3.2. Thời gian tiêm cho khối lỏp 10 và 11: sẽ có thông báo sau.
4. Đối tượng: 4.246 người
Từ lớp 10 đến lợp 12 (độ tuổi từ 15 -17 tuổi) đủ điều kiện để tiêm chủng

(trong đợt này chỉ tỉệín cho khối lóp 12 trước, khối lớp 10,11 sẽ có lịch tiêm
sau). ỵ

5. Phạm vi t^ỉển khaỉ: Trên địa bàn toàn ứỉành phố.
6. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí ngân sách.
Điều 2. xể chức thực hiện:
1. Trung tâin Y tế thành phố
- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế vê công tác tiêm chủng và

an toàn tiêm chủng.
- Triển khai thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bảo quản, phân phối, vận

chuyển, sử dụng, quản lý vắc xin đúng theo quy định.
- Chuẩn bị đầy đủ và phối hợp với các đofn vị có liên qu^ triển khai thực

hiện tốt các giải pháp để đảỉn bảo. an toàn tiêin chủng, xử trí tôt kịp ứiời các sự
cố bất lợi sau tiêm và an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ứieo quy định.

- Phân công nhân sự tham gia công tác kiểm tra, giáin sát ở các địa
điểm/bàn tiêm theo Quyết định.

- Triển khai ứiực hiện tốt công tác thống kê, ghi chép báo cáo theo quy
định.

- Dự trù và triển khai thực hiện tốt công tác mua sắm tìiuốc, hóa chất, vật
tư y tế, thiết bị, công dụng cụ, phương tiện phòng hộ, văn phòng phâm, nước
uống... đúngứieo quy định.

- Dự trù kinh phí và hoàn ứiiện ứiủ tục quyết toán kinh phí ứieo quy định.
2. Phòng Y tế
- Chủ trì ứiẩm định kế hoạch tiêm vắc xin cho các em học sinh Trung học

phổ thông nín 2021 trên địa bẩn thành phố Phú Quốc do Trung tâm y tế ừình,
ứiam mưu dự ứiảo quyết định ừinh UBND thành phô phê duyệt.

- Phân công nhân sự phối hợp tiliam gia kiêm tra, giám sát ở các địa
điểm/bàn tiêm ứieo quy định.

3. Công an thành phố



- Xây dựng phưoíng án chi tiết để phối hợp, đảm bảo công tác an ninh tót
tự, ở các điểm/bàn tiêm ở các trường.

- Chủ động kịp thời xử lý các tình huống về an ninh, ừật tự khi xảy ra.
4. Phòng Tài chính và Ke hoạch
Chủ trì thẩm định, tham mưu kịp ửiời cho ƯBND thành phố trong công

tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, ứiiết bị, công dụng cụ, phương tiện
phòng hộ, văn phòng phẩm, ứiuê phương tiện, nước uông.. ..do Trung tâm y tê
trình, tìieo quy định.

5. Các điểm trường THPT Dương Đông, An Thới, Phú Quốc
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đèn, quạt, bàn, ghế, nhà vệ sinh, labo

rửa tay... để đáp ứng tốt cho các buổi tiêm chủng tại các trưòng.
- Phân công nhân sự hỗ trợ ữong công tác tiêm chủng, hậu cần, dọn dẹp

vệ sinh, giữ xe, sắp đặt bàn ghế tại các điểm tiêm chủng tại các trường.
- Đảm bảo trật tự cho các buổi tiêm chủng tại trường.
- Thông qua các em học sinh tuyên ứuyền phụ huynh học sinh biết lợi ích

việc tiêm vắc xin.
- Cập nhật số liệu tiêm chủng lên hệ thống tiêm chủng quốc gia. ^
- Tuyên truyền cho các em học sinh tìiực hiện 5K khi tiêm chủng.
6. UBND phường Dương Đông, An Thói
- Chỉ đạo các Trạm Y tế và các đơn vị có liên quan triển khai tìiực hiện

buổi tiêm chủng.
- Phân công lực lượng hỗ trợ các bàn tiêm/điểm tiêm.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND ứiành phố, Thủ ứưởng các

cơ quan, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND phường: Dương Đông, An
Thói chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Noi nhận:
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tinh;
- Trung tâm Chi huy phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh;
- Sở Y tế tỉnh Kiên Giang;
- Như Điều 3 của QĐ;
- TT. Thành ủy; TT. HĐND thành phố;
- Ban Chĩ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 thành phố;
- Trung tâm Chỉ huy PCD Covid-19 thành phô;
- CT, các PCT. ƯBND thành phố;
- Các cơ quan, ban, ngành tìiành phổ;
-LĐVP, CVNC;
-Lưu:VT,vtkly«HT»^Ị^

í^QBnủ TỊCH
PHO cãlư TỊCH

Phạm Văn Nghiệp
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sở Y TÉ KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG T^Y TÉ Pộc lập - Tự do ■ Hạnh phúc

THẰNHPHỎPHỦ QUỐC

Số: /Ì3Ă /KH-TTYT Phú Quốc, ngày tháng 11 năm 2021

KÉHOẠCH
Tiêm Vắc xin phòng Covid-19 cho các em học sinh

Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Phứ Quốc năm 2021

Căn cứ Quyết số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 202Ị của Bộ Y te
về việc ban hLìh Kế hoạch triển ỉđiai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19
năm 2021 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 13/7/2021 của ƯBND Kiên Giang
tíiực hiện tiêĩii vắc xin phòng Covid^l9 cho Nhân dân ứiaiứi phô Phu Quoc, tuửi
Kiên Giang.

Căn cứ Kế hoạch số 3939/KH-SYT ngày 01/11/2021 của Sở Y te tuih Kien
Giang tiêni vắc xin phòng Covid-19 cho học smh lớp 12 năm 2021 ữên địa bàn
tỉnh Kiên Giang.

Trung tâiĩi Y tế ứiành phố Phú Quốc xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phònậ
Covid -19 cho các em học sinh ữường Trung học phổ thông năm 2021 thành phổ
Phú Quốc, như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Phòng chống dịch bệnh chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid -19

cho trẻ từ 12 -17 tuổi ữên địa bàn thành phố Phú Quốc.
2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu đạt 100% các em học sinh lóp 12 frên toàn ứiành phố Phú Quốc

được tiêm vắc xin phòng COVnD-19 ừong đợt này và 100% các em khôi lóp 10 và
11 trong cáe đợt tiếp ứieo.

- Đảm bảo an toàn khi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- Đảm bảo tuân ứiủ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
n. ĐÓI TƯỢNG
Đối tượng tiêm: Từ lớp 10 đến lớpl2 (độ tuổi từ 15-17 tuổi) đủ điều kiệĩi đê

tiêm chủng, (đọt nay chỉ tiêm cho khối lớp 12 trước, khối lớp 10, 11 sẽ lịch
tiêm sau).



1. số luỢDg học sinh

Lớp

Lóp 10

Tmòng
THPTPhú

Quốc
529

Trường
THPTAn

Thới

Trung tâm
GD]W-
GDTX

Tồng cộng

- Có 20 em học smh lốp 12,học tại IPHCM đang học gửi tại Phú Quốc.
2. Loại vắc xin: Pfizer
m  GIAN, KHUNG GIỜ TIÊM, ĐỊẠ ĐIỂM VÀ số BÀN TIÊ
1. Khối lớp 12: là 1.318 em
-Thời gian tiêm mũi 1 vắcxinPfizen vào ngày 04/11/2021.
- Thời ^an tíêm mũi 2 vắc xin Pfizer: vào ngày 25/11/2021.
+ Sáng: 07h30' — llhSO'.
+ Chiều: 13h30' - 17h30'.2. Thời gian tiêm cho khối Idrp 10 và 11: sẽ có thông báo sau. ^ ^
3. í a aung giờ tiêm tại các điểm tiêm chungXmục đích không đề tậptrung qủắ đông các em học sinlỉ cùng một thòi điem tiem)
! Mỗi tmtag sẽ căn cứ vào số lượng học sứh tự phân chia khung giờ tiêm

theo mỗi lớp, buổi sáng, chiêu cụ thê ' . U'
rTning tâm ^áo dục tìiưòng xuyên, số luợng 49 emtiêm, các em học sẽ đuợc tìêm ^ điểm truòng Trưòng THPT Duong Đông

theo khimg giòr của tnicmg.

4. Địa điễm và số bàn tiêin chủng
4.1 Điểm tiêm: Trường THPT Phú Quốc
- Tổng số bàn liêm chùng: 03 bàn tiêm.
4.2 Điểm tiêm; Trưòng THPT Dương Đông
- Tổng số bàn tìêtn chủng: 02 bàn tiêm.
4.3 Điểm liêm: Trưòng THPT An Thói • . -
-Tổng số bàn tiêm chủng; 02 bàn tiêm. *
IV. Sự, cợ Sở VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, CÔNG DỤNG cụ,

PHƯƠNG T^N, THUỐC, HÓA CHẤT, VĂC xm
1. Nhân sự phụ tróch tiêm vắc xiii
Moi Ị bàn tiêm 07 nhân sự, gồm:



- 03 nhân viên y tế;
+ 01 Bác SĨ/Y sĩ: khám sàng lọc
+ 01 nhãn viên Y tế: tìiực hiện tiêm chủng vắc xin.
+ 01 tìhân viên Y tế theo dõi phản ứng sau tiêm và cấp giấy xác nhận đã tiêm

chủng vắc xin COVID-19.
- 04 viên hỗ trợ: làm nhiệm vụ đón tiếp, khai báo y té, hướng dẫn ghi các

loại phiếu...
2. Cơ sở vật chất
Mỗi điểm tiêm chủng có ít nhất 01 phòng chờ, 01 phòng đăng lợ/tiếp nhận vậ

điền các ứiông tin tiêm cl^g, phòng kham sàng lọc và tíêm chủng, phòng theọ dõi
sau tíêm (có it nhất 02 giường nằm/Ol bàn tiêni và nơi xử lý cấp cứu khi cấn
thiết). bảo quy tiìiửi 01 chiều theo quy định.

Thuận tiện xe cấp cứu di chuyển dễ dàng.
Có đầy đủ bàn ghế làm việc và cho các em ngồi chờ tiêm chủng.
Thoáng mát; dù ánh sáng; vệ sinh, sạch sẽ.
Có nước và ly uống nước để sẵn, không đùng chimg ly.
Đảm bảo đúng quy định công tác phòng, chống dịch bệnh và biện pháp phòng

ngừa 5K.
3. Thuốc, hóa chất, vật tư y tế, thiết bị, công dụng cụ, phưffiỉg tiện phòng

hộ và vận chuyển, vắc xin
Phải đảm bảo đầy đủ, đúng quy định cho 07 bàn tiêm cùng lúc.
V. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Họp triển khai ,
Thành phần gồm: Thường trực UBND tìiành phố; Ban ffiám đôc Trung tâm Y

tế, Ban Giam hiệu các <fiểm toờiig THPT, UBND phuờng Dương Đông, phưòng
An Hiói, các khoa phòng Trung tâm Y tế, Trưỏng Trạm Y tế phưòing Duơng
Đông, phường An Thới.

2. Tiếp nhận, bảo quản, phân phốỊ, vận chaỵềii, sử dụng, quản lý vắc xin.
Việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối, vận chuyển, sử dụng, quản lý vắc xin

được thực hỉện đúng ứieo Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05 ữiánậ 3 năm 2021
về việc "Hương dỄi tiếp nhmi, bảo quản, phân phối và sử dụng vẳc xin phòng
COVỄD-19".

- Sử dụng và quản lý: khi sử dụng phải tuân thủ đúng ứieo hướng dẫn của
nhà sản xuất, sau cuối ngày tiêm chủng đội tiêm chủng phải báo cáo đây đủ theo
quy định.

BChoa Kiểm soát bệnh tật và HTV/AIDS phối họp khóa Dược-Trang thiết bị-
Vật tư Y tế của Trung tâm Y tế ứiàiứi phố Phú Quốc cuiỉg cấp (Ệầy đủ và quản lý
iqua số ghi chép kèm theo biên bản bàn giao và nhập liệu lên hệ tíiống quảii lý
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thông tin tiêm chủng về bom Ịđm tiêm, hộp an toàn, thuốc, hóa chất, dịch truyền vàcác vật tư y tế khác cho các điểm, bàn tiêm chùng.
- Sàns lọc đối tượng trưỗrc tiêm chủng: Thực hiện theoSOoĩ/m^ỉnnX 29/m021 ^BộYtóvềyiíĩm ỷứi Hướng

bổ smg k^g ẫn tóám sàng lọc treốe tíêm chũng vắc xin phồng
đốivỗỉtrẻem.

- TỔ chó^ tiêm chũng: Thực hiện theo Quyết số
26/7/2(^1 của BỌ Y tế về ^ệchm hàiih Huớng dẫn tồ chức buổi tiêm chủng văc
xin phòng COVBD-19.

Tư vấn đầy đủ cho đối tượng tiêm chủng về tác dụng, lợi ích của việc sử d^gvắc xm và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tìêm chủng vắc xin p ò g
buối tiêm chủng theo Quỵết ^ih số 3588/^-BYr n^y 26/7/2021của Bộ Y â về hành HiróngX tổ Aứõ buortìem chủ^ vắc MQ phòngCO^I? đồng m đảm bảo yeu câuve iãn cách và an toàn phòng, chống dịch

bênh COVID-19.

Thực hiên ^ám sát sự cố bất lợi sau tíêm vắc xin phòng 9®^"^động pSt Svà xử s Iqp &ời ^ sV^ bất M tiêm np neàỹ
19 đăc bi^là im biến I^g sau tiêm chủng ¥ Công văn số11/5S2I cik Bộ Y tế vế việc Hutog dan giáin sát h cố bất lợi sau tiêm văc xin
phòng COVID-19.

3. Xử lý cấp cứu3.1. Xử trỉphản vệ trong quá ừình sử dụng vắc xin ^
- TỈii Mện theo công vii số 5488/BYT-KCB n^y 09^7/2021 của Bộ Y tế về

việc hưfeg dẫn bảo đảm àn toàn tiêm chủng văc xin phòng Covid-iy.
- Traag bị đầy đủ hộp thuốc chống sốc cho các điểm tiêm chto^ xửvê troS sử dS^r>L7quy ró In pto vệ ^thủAeo Sg tư 51/2017/Tr-BYT n^ý 29 12 năm 2017 của Bộ Y tehù^g dẫn phòng, chẩn đoán và xử teí phản vệ.
-Thục Công vía tó ịÍsSB^-KCB

về việc tíển công ^ an toàn tiêm chủng vắc xin phòng GOVID-19 hướng
ĐểTánh rrát thài gian lf thuẳc ra ỉđ^itủhoặc hộp thuốc vìứngpMn^rảnì^hyêu cZ môi bàn tiêm cỉfigtr^c m tiêm vẳc xin tại ỉứiu(Si ph^ ứng sau tiêm chủng phải chuẩn bị và xử trí như sau: ^
+ Chuẩn bi sẵn 01 bom tiêm có chửa dung dịch Adr^ỉin Img/Iml (rut sanIml ìhmc Adremlin Img/lmỉ X bơm Ííem săn kim, đậy kín kim bằng nắp).
+ Khi tháy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó

mạch nhỏ, đm quặn bụng, ia chỹ Jtiêm ngay '/2 mg adremlin tiêm bắp (ưu tiên



mặt trưởc bắp cơ đùi), sau đổ theo dôi và xử trỉ theo Hưởng dẫn xử Ỉrỉ cấp cứu
phản vệ bơn hành kèĩTĩ theo Thông tư so 51/2017/TT'BYT.

+ Két thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm tiêm
có chứa dung dịch Adrenalin Img/ỉĩnL

3.2. Thành lập đội phản ứng nhanh, cấp cứu lưu động
- Thành lập 02 đội: mỗi đội gồm: 01 bác sĩ, 01 điều dưỡng, 01 tài xế và 01 xe

cấp cứu
+ Đội 1: xe cấp cứu mạiứi ứiường quân An Thóri hỗ trợ. Do Bs Phong ỘĐT:

0977.4^389) phụ íách, điểm đậu tại íường PTIH An Thód.
+ Đội 2: xe cấp cứu Đội điều trị 78 Vùng 5 HM Quân hỗ ừợ. Do Bs Khanh

(ĐT: 0^5.423345) phụ trách, điểm đậu tại tìiròng PTTH Phú Quốc.
- Mỗi điểm tiêm phải trang bị đầy đủ hộp thuốc chống sốc.
4. Xử lý rác thải
- ĩQioa Kiểm soát nhiễm khuẩn hướng dẫn xử lý bơm kim tiêm và rác tiaải y tế

sau buổi tiêm chủng ứieo Côn^ văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quan
lý môi ừường y tế - Bộ Y tế ve hướng dẫn quản lý chất thải y tê ứong tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19.

- Các cơ sở tiêm ứiu gom và xử lý bom kim tiêm, rác ứiải y tế tại điểm tiêm
về lò đốt rác Trung tâm Y tế.

5. Thống kề, ghi chép báo :
- Trung tâm Y tế chủ động cử các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động ừựớc,

ừong và sau khi ừiển khâi kê hoạch. Cán bộ giám sát có trách nhiẹm tìieo doi gia^
sát và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng ứiực hiện đúng các quy đmh của Bộ Y tê, đảm bảo
chất lượng và an toàn tiêm chủng.

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin trong ngày và gửi báo cáo kết quả
tiêm vac Sn về tíiường ừực UBND thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
từứi.

VI. HẬU CẦN VÀ KINH PHÍ
1. Hậu cần
- Khẩu trang N95 =588 cái.
-Bảo hộ =588 bộ.
- Kính chống giọt bắn = 294 cái.
-Găngtayy tế =588 đôi.
- Nước sát khuẩn tay nhanh loại 1000 ml — 42 chai
- Cồn 70 dộ chai 1000 ml =42 chai.
+ Cung cấp Vắc xin, vật tư y tế (có bản phục lục kèm theo).
2. Kinh phí. (cỏ bàng dự toán kinh phí cụ thể kèm theo sau).



vn. Tỏ CHỨC THựC HIỆN
1. Trung tâm Y tế
- Xây dvmg Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVip-19 cho các em học

Trung học Phổ thông bàn tìiành phố Phú Quốc năm 2021, trình ứiuỂmg
trực UBND thành phố phê duyệt.

- Trưởng các Khoa, phòng căn cứ vào Kế hoạch được phê duyệt gủ độnẹ •tham muuTto Ban (ấto đốc TTYr'về tóng tác sự, ^ sở vật chất và I
ỉtaợng <fiểm/bàn tiêm chùng; dự teù, mua sắm ứiuốc, hóa chât, vật tư y tè, thiêbị, công dụng cụ, phương tiện phòng hộ và vận chuyển và các văn phòng ^

- Tủển khai ứiực hiện tốt công tác tìếp nhận, bảo quản, phân phối, vận
chuyển, sử dụng, quản lý vắc xin đúng tìieo quy đụứi.

2. Đề nghị các đơn vị hỗ trợ:
2.1. Phòng Y tế
- Chủ tri thẩm địiứi Kế hoạch tiêm vắc xin 19 cho các em học sinh Tnmg học

Phổ Ãông trên địa bàn li^ phố PM Quốc năm 2021. DoTrung tâm Y tê trinh,tham mưu dự tìiảo quyết định, trình UBND thành phố phê duyệt.
- Phân nhân sự phối hợp thain gia kiểm tra, giám sát ở các điểm/bàn

tiêm ứieo quy định.
2.2. Các điễm Trưòiig THPT Dvorng Đông, An Thới, Phú Quốc
- rhiiẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đèn, quạt, bàn, ghế, nhà vệ sinh, lavabo rửa

tay... để đáp ứng tốt cho các buổi tiêm chủng tại các trưòng.
- Phân nhân sự hỗ ttợ teong công tác tìêm chủng, cần, dọn dẹp vệsinh, giữ xe, sắp đặt bàn tại các điễm tiêm chủng tại các tniòng.
- Đảm bảo trật tự cho các buổi tiêm chủng tại trưòng.
- Thông qua các em học sinh tuyên truyền phụ huynh học sinh biết lợi ích

việc tiêm vắc xin.
- Cập nhật số Uệu tiêm chủng lên hệ thống tiêm chủng quốc gia.
- Tuyên ừuyền cho các em học sinh thực hiện 5K khi tiêm chủng.
2.3. Cống an thành phố
- Xây dựng phương án chi tiết để phối hợp, đảm bảo công tác an ninh ừật tự,

ở các đỉểin/bàn tiêm, ở các trường.
- Chủ động kịp tìiòi xử lý các tình huông vê an ninh, ừật tự khi xay ra.
2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch



2.5. UBND phường Dvơng Đông, An Thóri
- Chi đạo các Trạm Y tế và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tot

buổi tiêm chủng
- Phân cqng nhân lực hỗ ừợ các bàn tiêm/điểm tiêm
vm. ĐỀ XUẤT
1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang
- Cimg cấp đầy đủ lượng vắc xin và ừang thiết bị vật tư y tế phục cho việc

triển khai tiêm chủng.
2. ủy ban nhân dân phường Dưong Đông, An Thói
Phân công và điều phối mỗi điểm tiêm 04 nhân sự hỗ trợ làm nhiệm vụ tiếp

nhận, phân luồng, trật tự...
3. Đề nghị các đorn vị hẫ trgr
- Đề nghị Đội điều trị 78 Viing 5 Hải quân hỗ frợ 01 bàn tiêm phường An

Thới và 01 xe cấp cứu cho phưòng DvKmg Đông.
Trên đây là Kế hoạch thực hịện tiêm vắc xin phòng 00^^-19 năm 2021 chọ

các em học sinh Trung học Phổ Ihông trên bàn th^ phố Phú Quo^Đề nghị
caẽ đơn ỹị có Uên qu^ các Khoa, Phòng, Trạm Y tế các xã, phưòng tiiên khai,
thực hiện tốt theo nội dung Kê hoạch này./.

Nơi nhận:
- Sở Y tễ tinh Kiên Giang;
- Trụng tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- BCĐ PCDB COVIĐ-19 th^ pho; ^
- Trung tâm CM huy PCD C0vử)-19 thành phố;
-■ Các cơ quan có liên quan theo kế hoạch;
- Văn phòng Thành ủy Phú Quốc;
- Văn phòng HĐND-ƯBND ứiành phổ;
- Trưemg TÌDPT Phú Quốc, Dương Đông, An Thới
- Tnmg tâm GDDN - GDTX
- Đội điều ừị 78 Vùng 5 Hải quân.
- UBND các xã, phường;
- Các khoa, phòng TTYT;
- Trạm y tế các xã, phường;
-Liru: VT,KHNV.

GIÁMĐÓC

GIẤM ĐỐC

-íỉiàMầDBIlg



lỈNH

BANG PHAN PHOI vo TBĨT.TE^ĨEM CHUNG CHO HỌC SINH KHÔI THPT
^  lUHế

Đơn vị
Đối tượng
học sinh
lớp 10

Ì—Đốỉ tượn^
học sinh
lớp 11

Đối tượng
học sinh
lớp 12

Tông đốỉ
tượng

Số bàn
tiêm

SỐ19
Pfìzer

Bơm

tiêm

Iml

Bơm

tiêm

5ml

Hộp An
toàn

Trường TEDPT Phú Quốc 529 523 525 1577 3 263 1577 263 19

Trường THPT Dương Đông 516 384 364 1264 2 211 1264 211 15

Trường THPT An Thới 428 346 360 1134 2 190 1134 190 14

Trung tâm GDTX 137 65 49 251 1 42 251 42 3

TỎNG 1610 1318 1298 4226 8 706 4226 706 51
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