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Số:        /TTYT 
V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin 

phòng COVID-19, đảm bảo an toàn 

tiêm chủng  

         

 
 

 
 

 
 

TP. Cao Lãnh, ngày    tháng 5 năm 2022 

  

Kính gửi:    

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; 

- Trạm Y tế xã, phường. 
    

Thực hiện Công văn số 2045/SYT-NVY ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Sở Y 

tế tỉnh Đồng Tháp, về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, 

đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

đủ liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi và mũi nhắc lại (mũi 3) cho người từ 

18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ. 

2. Sử dụng nguồn vắc xin phòng COVID-19 đã được phân bổ hợp lý, ưu tiên 

sử dụng trước các vắc xin có hạn dùng ngắn, đảm bảo việc sử dụng hiệu quả vắc 

xin đã được cung ứng. Đối với vắc xin Moderna đã được phân bổ, thực hiện theo 

tinh thần Công văn số 1991/SYT-NVY ngày 18/5/2022 về việc sử dụng hiệu quả 

vắc xin phòng COVID-19. 

3. Thực hiện đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho các đối tượng theo quy định; Bố trí các đội thường trực cấp cứu 

với đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc để sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng, xử 

trí kịp thời và chuyển tuyến điều trị các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. 

4. Chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực cần thiết để có thể triển khai ngay tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho các đối tượng đủ điều 

kiện. Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19, vận động người dân đủ điều kiện tiêm chủng tham gia tiêm 

chủng ngay vì lợi ích sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung 

công văn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Web TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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