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KẾ HOẠCH
Tiêm chủng mở rộng tháng 4 năm 2021
Căn cứ Quyết định số1456/QĐ-SYT ngày 28/12/2018 của Sở Y tế tỉnh Lào
Cai về việc lập kế hoạch trước tiêm chủng mở rộng của Uỷ ban nhân dân;
Thực hiện Kế hoạch số 58/TTYT-KSBT ngày 19/3/2021 về tiêm chủng mở
rộng tháng 4 năm 2021 củaTrung tâm Y tế huyện Mường Khương.
Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Khương xây dựng kế hoạch triển khai công
tác tiêm chủng tháng 4 năm 2021 như sau:
I. MỤC TIÊU
- Trên 95% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm vắc xin đủ mũi, đúng lịch.
- Trên 95% trẻ 18 tháng tuổi được tiêm nhắc vắc xin Sởi - Rubella và DPT mũi 4.
- Trên 85% phụ nữ có thai được tiêm vắc xin phòng uốn ván.
- Trên 95% trẻ được tiêm viêm não nhật bản B.
- Trên 95% trẻ được tiêm vắc xin bại liệt IPV.
- Tiêm vét chiến dịch IPV tháng 3/2021.
- Đảm bảo an toàn tiêm chủng.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thời gian
Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 02/4/2021 (tiêm viêm não nhật bản mũi 2 cùng
với lịch TCMR tháng 12/04/2021) (Có Lịch cụ thể kèm theo)
2. Địa điểm Tại trạm Y tế thị trấn
3. Đối tượng
- Tổng số đối tượng : 386 đối tượng, Trong đó:
+ Trẻ dưới 1 tuổi chưa được tiêm chủng đầy đủ: 137 trẻ
+ Trẻ trên 1 tuổi chưa tiêm chủng đầy đủ: 28 trẻ
+ Trẻ 18 tháng tuổi tiêm vắc xin sởi - rubella và DPT mũi 4: 35 trẻ
+ Phụ nữ có thai chưa tiêm đủ mũi uốn ván theo lịch: 20 đối tượng.
+ Trẻ tiêm viêm não nhật bản B: 134 trẻ
+ Trẻ tiêm vắc xin bại liệt IPV: 32 trẻ
4. Số lượng vắc xin, vật tư,Vắc Xin
+ BCG: 30liều
+ Dung môi BCG: 30 liều
+ SII: 65 liều
+ Uốn ván: 60 liều
+ Sởi: 30 liều
+ Dung môi, sởi-rubella: 30 liều

+ Sởi-rubella: 30 liều
+ DPT: Không liều
+ OPV: 80 liều
+ Dung môi sởi: 30 liều
+ VNNB: 50liều
+ Bại Liệt IPV: 40 liều
4.1 Vật tư
Bơm tiêm 0,5ml: 300 cái
Bơm tiêm 0,1ml (BCG): 20 cái
Bơm tiêm 5ml: 15 cái
Hộp an toàn: 02 cái
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm y tế (thực hiện tiêm chủng)
Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ đúng chức năng
chuyên môn, tiến hành thực hiện tiêm chủng theo đúng quy trình trong chương trình
tiêm chủng.
* Nhân lực:
+ 03 y sỹ khám phân loại
+ 01 điều dưỡng
+ 02 nữ hộ sinh
* Hỗ trợ:
+ Quân Y Đồn biên phòng Mường Khương
+ Cán bộ Trung tâm y tế
* Chuẩn bị trang thiết bị vật tư y tế, vác xin xắp xếp bàn tiêm đúng quy trình
trong tiêm chủng.
2. Các ban ngành, đoàn thể, cán bộ phụ trách thôn, tổ dân phố
Tuyên truyền, vận động các đối tượng như: PNCT và bà mẹ đưa con đến
điểm tiêm đúng thời gian và điểm tiêm.
3. Kết hợp với quân y Đồn biên phòng Mường Khương
Tuyên truyền vận động các đối tượng đến điểm tiêm chủng, kết hợp trạm y tế
tham gia hỗ trợtrong các buổi tiêm chủng.
4. Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, Y tế bản
Tuyên truyền, vận động các đối tượng như: Phụ nữ có thai và bà mẹ có con
trong độ tuổi tiêm chủng đến điểm tiêm đúng thời gian, điểm tiêm theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác chương trình tiêm chủng mở rộng
tháng 4 năm 2021của Uỷ ban nhân dân thị trấn Mường Khương./.
Nơi nhận:
- Trung tâm Y tế huyện;
- TT.ĐU, HĐND,UBND thị trấn;
- Trạm y tế, các ban ngành thị trấn;
- Đồn Biên phòng Mường Khương;
- Lưu: VT, TYT.
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