
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVY 

V/v tiếp nhận điều trị phản ứng nặng 

sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 cho lực lượng Biên phòng  

An Giang, ngày       tháng  04  năm 2021 

 

Kính gửi:  

     - Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 

     - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

        

 Thực hiện Công văn số 334/KCB-NV ngày 31/03/2021 của Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc đề nghị của Cục Quân Y. Theo kế hoạch, lực 

lượng Bộ đội biên phòng An Giang được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 từ 

ngày 07/04/2021 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang (thành phố 

Châu Đốc).  

 Nhằm hỗ trợ điều trị cho quân nhân khi có phản ứng nặng sau tiêm, Sở Y 

tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị các quân nhân thuộc lực 

lượng Bộ đội biên phòng bị phản ứng nặng sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19, được chuyển đến do vượt quá khả năng điều trị tại chỗ.  

 2. Bố trí đội thường trực cấp cứu để sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng 

(khi có yêu cầu) trong thời gian tổ chức tiêm chủng, bắt đầu từ ngày 07/04/2021 

đến khi hoàn thành đợt tiêm (khoảng 7-10 ngày). 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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