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Số:               /SYT-NVY 
V/v tổ chức tiêm ngừa phòng                   

COVID-19 cho trẻ em 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày       tháng  5  năm 2022 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

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

 

Từ ngày 09 - 10/5/2022 Đoàn Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đến An Giang 

kiểm tra, giám sát về công tác tiêm ngừa phòng COVD-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến 

dưới 12 tuổi tại 02 địa phương đại diện cho tỉnh gồm TP. Châu Đốc và huyện Châu 

Thành. Qua ý kiến nhận xét của Đoàn, nhìn chung An Giang triển khai tốt và kịp 

thời theo Chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Tuy nhiên, cần khắc phục một số công 

việc trong công tác tổ chức buổi tiêm, nhất là buổi tiêm lưu động tại các trường. Qua 

đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị cần thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:  

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo địa phương triển khai tiêm 

ngừa cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch. 

- Đối với các điểm tiêm lưu động:  

+ Thành lập Đoàn thẩm định cơ sở tiêm lưu động tại các trường; đảm bảo đủ 

điều kiện về cơ sở (bố trí theo quy trình 1 chiều), nhân lực, vật tư, trang thiết bị cần thiết 

(máy đo HA trẻ em, nơi cấp cứu phải thông thoáng,…) trước khi tổ chức tiêm ngừa;  

+ Cán bộ theo dõi phản ứng sau tiêm cần phải tập trung quan sát trong suốt 

buổi tiêm, nhằm phát hiện và xử trí kịp thời khi có xảy ra cho trẻ;  

+ Phác đồ xử trí sốc phản vệ cần phóng to, treo tại điểm tiêm nơi dễ nhìn; 

+ Đảm bảo việc bảo quản vắc xin đúng quy định; 

+ Bố trí xe cấp cứu thường trực tại điểm tiêm. 

-  Tổ chức Đoàn giám sát các điểm tiêm trên địa bàn.  

-  Đảm bảo không nhầm lẫn giữa vắc xin COVID-19 và vắc xin khác khi tổ 

chức tiêm ngừa; đảm bảo tiêm chủng an toàn, hiệu quả và khoa học. 

-  Trong công tác tuyên truyền: Cần tập trung tuyên truyền về lợi ích của 

việc tiêm phòng COVID-19 như: làm giảm triệu chứng bệnh, giảm bệnh nặng và 

tử vong khi mắc phải bệnh COVID-19, giảm mắc Hội chứng MIS-C cho trẻ,... 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 



- Chuẩn bị vắc xin và các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm ngừa cho 

các nhóm đối tượng phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống 

dịch của các địa phương khi có yêu cầu. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các sai phạm để xử lý kịp 

thời và hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng quy định. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát đối tượng học sinh bị 

nhiễm COVID-19 để có kế hoạch tiêm ngừa phù hợp. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.  

 

 

 

 

     Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   

 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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