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V/v tiếp tục triển khai thực hiện
các biện pháp để phòng, chống dịch
COVID-1 trong tình hình mới và đẩy
nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng
COVID-19

Kính gửi: Các đơn vị trường trực thuộc Phòng.

Thực hiện Công văn số 1594/SGDĐT-GDMNTH ngày 22/6/2022 của Sở
Giáo dục và Đào t o t nh Gia ai v việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp
để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và đẩy nhanh tiến độ tiêm
vaccine phòng COVID-19, Phòng Giáo dục và Đào t o (GDĐT) triển khai một số
nội dung sau:
Theo Bộ Y tế, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức
t p t i nhi u quốc gia và t i khu vực châu Mỹ, châu Phi và Tây Thái Bình Dương.
Các biến thể, biến thể phụ đáng lo ng i mới vẫn tiếp tục xuất hiện với tốc độ lây
lan nhanh. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn t nh hiện nay cơ bản đã được
khống chế, tuy nhiên chúng ta không được chủ quan, lơ là vì nguy cơ dịch c thể
bùng phát trở l i do biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Để đảm bảo đi u kiện
triển khai tiêm chủng trẻ em từ 05 đến 11 tuổi đ nghị các đơn vị:
1. Khẩn trương phối hợp với ngành Y tế thực hiện phương án tiêm chủng
bảo đảm an toàn cho trẻ từ 05 đến 11 tuổi; tiếp tục rà soát, lập danh sách trẻ em
mầm non, học sinh tiểu học thuộc độ tuổi tiêm chủng để thống nhất số liệu trong
việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 và tổng hợp báo cáo BCĐ phòng,
chống dịch theo quy định.
2. Chủ động xây dựng ngay kế ho ch và phối hợp với ngành Y tế thực hiện
đẩy m nh tuyên truy n, vận động các bậc phụ huynh cho con em đi tiêm chủng
kịp thời, an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả, đúng quy định; tăng cường công tác
tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em từ 05 đến 11 tuổi v
tác dụng, lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, những phản ứng có thể
gặp sau tiêm và trách nhiệm bảo đảm quy n được tiêm vaccine phòng COVID-19
của trẻ em để phòng dịch COVID-19.
3. Tiếp tục xác định vaccine là “chiến lược”, là yếu tố quyết định, n n tảng
trong phòng, chống dịch COVID-19; sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ ngành Y tế địa
phương tổ chức các điểm tiêm chủng t i các Trung tâm Y tế, trường học, bảo đảm
an toàn, đồng thời hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi;
đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em từ 05 đến 11 tuổi, hoàn thành việc tiêm
chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tập trung đẩy m nh tiến độ tiêm vaccine
hoàn thành trong Quý II năm 2022 theo ch đ o của Thủ tướng Chính phủ t i
Thông báo số 11 /T -VPCP ngày 1 / /2022 của Văn phòng Chính phủ và ch

đ o của U ND t nh - BCĐ phòng, chống dịch của t nh để bảo đảm an toàn cho
trẻ trong kỳ ngh hè và chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023.
4. Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học cập nhật, báo cáo dữ liệu tiêm
chủng cho trẻ em, học sinh và thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch
Covid-19 v Phòng GDĐT qua ộ phận tiểu học, mầm non trước ngày 29/6/2022
(theo phụ lục đính kèm), bản m m gửi qua địa ch Email: hng.nguyn@gmail.com
và hangnt.kongchro@gialai.gov.vn.
Nhận được công văn này đ nghị lãnh đ o các đơn vị trường khẩn trương
triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu c gì vướng m c, liên hệ v
Phòng GDĐT (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học)./.
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BÁO CÁO SỐ LƯỢNG TRẺ EM, HỌC SINH TỪ 05 ĐẾN 11 TUỔI TIÊM VACCINE COVID-19
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