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THÔNG BÁO
Phân bổ, lịch tiêm vắc xin Moderna tiêm phòng COVID-19 cho trẻ
từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (lần 4)
Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em 5 đến
dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Căn cứ Công văn số
667/KSBT-PCBTN ngày 13/5/2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
Thanh Hóa về việc cấp vắc xin tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12
tuổi năm 2022 (lần 4); Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 19/4/2022 về việc tổ
chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên
địa bàn thị xã Nghi Sơn, năm 2022.
Tiểu ban xét nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vắc xin thị xã Thông báo
phân bổ, lịch tiêm lần 4 vắc xin Moderna để tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12
tuổi trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau:
1. Tổng số vắc xin Moderna được cấp là: 2.500 liều.
2. Đối tượng tiêm:
- Sử dụng vắc xin Moderna để tiêm mũi 1 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi
trên địa bàn theo hướng dẫn của bộ y tế và theo nguyên tắc từ nhóm tuổi lớn
đến nhóm tuổi nhỏ cho đến khi hết vắc xin; liều lượng tiêm 0,25ml/liều.
- Tại thời điểm phân bổ vắc xin có 03 phường (Hải Lĩnh, Hải Bình và
Hải Thượng) báo cáo không còn đối tượng tiêm mũi 1 cho trẻ từ 6 đến dưới 12
tuổi, do vậy trong thời gian tới khi có đối tượng tiêm theo quy định, các phường
nêu trên có văn bản đăng ký số lượng, thời gian, địa điểm tiêm với Tiểu ban xét
nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vắc xin thị xã (qua bộ phận Y tế, Văn phòng
HĐND&UBND thị xã).
Lưu ý: Các cơ sở tiêm chủng chú trọng khai thác thông tin tiền sử mắc
COVID-19 của trẻ, trong trường hợp trẻ đã mắc COVID-19 thì hoãn tiêm ít nhất 3
tháng tính từ ngày trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
3.Thời gian tổ chức tiêm: Bắt đầu triển khai tiêm từ ngày 18/5/2022 đến
khi tiêm hết vắc xin và hoàn thành trước ngày 24/5/2022.
4. Đơn vị thực hiện tiêm: Trạm Y tế các xã, phường hoặc các điểm tiêm
lưu động trên địa bàn theo quy định (theo chỉ đạo của Tiểu ban xét nghiệm, điều
trị người bệnh, tiêm vắc xin thị xã).
(có Phụ lục phân bổ, lịch tiêm chi tiết kèm theo)
5. Tổ chức thực hiện:
Thực hiện theo nội dung Thông báo này và Công văn số 667/KSBTPCBTN ngày 13/5/2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về
việc cấp vắc xin tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022
(lần 4); Kế hoạch số 44/ KH-UBND ngày 19/4/2022 về việc tổ chức tiêm vắc
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xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thị xã
Nghi Sơn, năm 2022 (có Công văn số 667/KSBT-PCBTN ngày 13/5/2022 của
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc cấp vắc xin tiêm phòng
COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022, lần 4, Kế hoạch số 44/KHUBND ngày 19/4/2022 kèm theo) và các quy định của Bộ Y tế về tiêm vắc xin
phòng COVID-19.
Trên đây là Thông báo phân bổ, lịch tiêm cho các đơn vị tiêm vắc xin để
tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi (lần 4) trên địa bàn thị xã Nghi Sơn
năm 2022; Tiểu ban xét nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vắc xin thị xã, yêu
cầu phòng Văn phòng HĐND&UBND, phòng GD&ĐT, Công an thị xã, TTYT
thị xã, BVĐK khu vực Nghi Sơn, BVĐK Quốc tế Hợp Lực; BCĐPCD, UBND
các xã, phường; Trưởng trạm y tế, Hiệu trưởng các trường học, các cơ sở giáo
dục trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp liên quan, nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh, BCĐ tỉnh (B/c);
- Sở Y tế; Trung tâm KSBT tỉnh (B/c);
- Thường trực: Thị ủy; HĐND thị xã (B/c);
- Chủ tịch UBND thị xã; BCĐPCD Covid-19 thị xã
Nghi Sơn (B/c);
- BQLKKT Nghi Sơn&các KCN tỉnh (P/h);
- Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Tiểu ban xét
nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vắc xin thị xã;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, tổ chức có liên quan (P/h);
- Các đơn vị Y tế; các trường học, cơ sở giáo dục
trên địa bàn (T/h);
- Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy; BCĐPCD
Covid-19, UBND các xã, phường (T/h);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG TIỂU BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ
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