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SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4647 /SYT-NVY

An Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2021

V/v đăng ký tiêm ngừa vắc xin phòng
COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
Văn phòng Tỉnh ủy An Giang;
Hội đồng nhân dân tỉnh;
Ủy ban nhân dân tỉnh;
Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy,
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan và
Doanh nghiệp;
- Mặt trận Tổ Quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ
nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động
tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh.
- Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Bệnh viện Tim mạch An Giang.
-

Căn cứ Công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc
tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.
Sở Y tế thông báo đến các đơn vị phối hợp các nội dung cụ thể như sau:
1. Đối với các Ban, ngành:
Rà soát, lập danh sách cán bộ trong đơn vị mình quản lý theo đúng đối
tượng và thời gian tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại như sau:
- Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19:
Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 2 hoặc 3 mũi tùy
theo loại vắcxin) bao gồm:
+ Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy
ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị
trong vòng 6 tháng…;
+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm;
+ Khoảng cách: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
từ 28 ngày đến 3 tháng.
- Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19:
+ Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, người có bệnh nền,
người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên,

người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên
y tế;
+ Khoảng cách: tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của
liều cơ bản.
- Các đơn vị lập danh sách cán bộ, viên chức đăng ký tiêm chủng gửi về
Bệnh viện Tim mạch An Giang trước ngày 25/12/2021.
Lưu ý: Nếu các đơn vị đã đăng ký địa điểm tiêm tại Bệnh viện Tim mạch theo
công văn này thì không đăng ký các điểm tiêm chủng đã tiêm trước đây (tiêm mũi
2) và thông tin đến các đơn vị quản lý trước được biết nhằm tránh cho Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật phân bổ vắc xin dư thừa.
2. Đối với Bệnh viện Tim mạch:
- Tổng hợp danh sách đăng ký của các đơn vị gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp
vụ Y), đồng thời gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bảng dự trù vắc xin.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêm chủng; thông
tin đến các đơn vị đã đăng ký được biết về thời gian và địa điểm, cán bộ đầu mối để
liên hệ.
- Chuẩn bị nhân lực thực hiện công tác tiêm chủng, khám sàng lọc và theo
dõi sau tiêm (02 bàn tiêm, 02 bàn khám sàng lọc), xe cấp cứu chuyên dùng.
3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Chuẩn bị vắc xin phân bổ cho Bệnh viện
Tim mạch khi có nhu cầu đăng ký, vắc xin dự kiến khoảng: 3.500 liều.
4. Đối với các Bệnh viện công lập và ngoài công lập (các cơ sở tiêm
chủng phòng COVID-19).
Liên hệ cán bộ đầu mối của Bệnh viện Tim mạch nắm danh sách (số lượng)
của các Ban, ngành nêu trên để dự trù vắc xin cho các đối tượng quản lý còn lại của
các Sở, ngành cho phù hợp, đồng thời gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Điều dưỡng Nguyễn Thị Hải Yến, SĐT:
0387813196 (Email: nguyenthihaiyen012@gmail) hoặc Điều dưỡng Võ Thị Kim
Hà: SĐT 0988256566 (Email: nursekimha@gmail.com) Bệnh viện Tim mạch
An giang.
Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở Y tế;
- BV công lập và ngoài công lập;
- Lưu: VT, NVY.
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