
 UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  1220/SYT-NVD An Giang, ngày  20  tháng 05 năm 2021 

V/v báo cáo số điểm tiêm chủng 

vắc xin Covid-19, dự kiến số 

ngày tiêm và số lượng người 

được tiêm tại địa phương 

 

Kính gửi: Giám đốc các Trung tâm Y tế trong tỉnh 

 

Căn cứ Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y 

tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 30 tháng 3 năm 2021 về việc tăng 

cường công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19. Trong đó, việc đảm bảo an toàn cho 

người được tiêm chủng là vô cùng cần thiết. 

Sở Y tế An Giang đề nghị Giám đốc các Trung tâm Y tế trong tỉnh báo cáo 

tổng số điểm tiêm chủng đợt tới, dự kiến số ngày tiêm chủng và số lượng người 

được tiêm chủng để Sở Y tế có kế hoạch cung cấp thuốc Adrenalin 1mg/ml dự 

phòng cấp cứu và xử trí phản vệ sau tiêm chủng theo phương châm “tiêm đến đâu 

an toàn đến đó, đảm bảo an toàn và độ bao phủ tiêm chủng”. 

Thuốc Adrenalin 1mg/ml được cung cấp cho các điểm tiêm chủng. Trước 

mỗi buổi tiêm, các điểm tiêm chủng chuẩn bị sẵn sàng 02 bơm tiêm, mỗi bơm tiêm 

chứa 0,5ml Adrenalin 1mg/ml bảo quản nơi mát, tránh ánh sáng để dự phòng phản 

ứng phản vệ có thể xảy ra và tiếp theo thực hiện xử trí phản vệ theo Thông tư số 

51/2017/TT-BYT. Nếu trong buổi tiêm chủng không có trường hợp phải sử dụng 

thuốc hoặc thuốc chuyển sang màu nâu-hồng hoặc có cặn thì tiến hành hủy thuốc 

và chuẩn bị 02 bơm tiêm như trên cho buổi tiêm chủng tiếp theo. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị khẩn trương báo cáo tổng số điểm tiêm 

chủng đợt tới, dự kiến số ngày tiêm chủng và số lượng người được tiêm chủng về 

Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ dược, Email: nghiepvuduocsytag@gmail.com), hạn 

chót đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2021 (thứ hai). 

Trân trọng kính chào./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ SYT (để biết); 

- Lưu: VT, NVD. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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