UBND HUYỆN KÔNG CHR
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Số: 421/PGD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông chro, ngày 24 tháng 6 năm 2022

V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19 và tiêm li u nhắc
lại cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi

Kính gửi: Các đơn vị trường trực thuộc Phòng.
Thực hiện Công văn số 1133/CV-BCĐ ngày 23/6/2022 của của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kông Chro v việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19 và tiêm li u nhắc lại cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi,
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai một số nội dung sau:
1. Tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người
từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quí II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ tại
Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 và chỉ đạo của Bộ Y tế tại các Công điện:
Số 702/CĐ-BYT ngày 24/5/2022, Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công
điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 v tăng cường công tác tiêm chủng.
2. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi,
đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ đi u kiện trong quí
II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ. Công văn số 417/PGD&ĐT ngày 23/ /2022 v tiếp
tục triển khai thực hiện các iện pháp để phòng, chống dịch C VID-19 trong t nh h nh
mới và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng C VID-19.
3. Triển khai tiêm li u nhắc lại (mũi 3) cho trẻ:
- Đối tượng tiêm: Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ li u cơ bản;
- Vắc xin sử dụng: Vắc xin của hãng Pfizer đã được Bộ y tế phê duyệt sử dụng cho
lứa tuổi này;
- Khoảng cách: Ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của li u cơ bản;
- Người đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và đảm
bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của li u cơ bản ít nhất 5 tháng.
4.Tiếp tục chuẩn ị cơ sở vật chất, cử cán ộ, giáo viên, nhân viên y tế để sẵn sàng
phối hợp, hỗ trợ ngành Y tế địa phương tổ chức các điểm tiêm, ảo đảm an toàn.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
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