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KẾ HOẠCH
Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 giai đoạn 2021-2022
trên địa bàn thị trấnMường Khương
Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 21/4/2021 của Ủy ban nhân
dân huyện Mường Khương về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1
giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn huyện Mường Khương;
Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Khươngxây dựng kế hoạch tổ chức tiêm
vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn thị trấn, cụ thể
như sau:
I. NGUYÊN TẮC, MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Nguyên tắc
- Huy động tối đa các lực lượng tham giatổ chức chiến dịch tiêm chủng.
- Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin.
- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao, an toàn tiêm chủng, đúng đối tượng và tiếp cận
công bằng cho người dân.
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung
Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19
cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng. Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do COVID19 bằng sử dụng vắc xin chống dịch miễn phí, giảm áp lực kinh tế, tái thiết lập
cuộc sống bình thường, an toàn và khỏe mạnh, gia tăng cơ hội để người dân được
hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần toàn diện trong giai đoạn 2021-2022.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- 80% đối tượng thuộc nhóm 1.1, người làm việc trong cơ sở y tế và trên
30% đối tượng thuộc nhóm 1.2, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19
của thị trấn, tổ truy vết, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên…
- Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
3. Yêu cầu
- Công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng hướng dẫn
trong các văn bản của Chính phủ và của Bộ Y tế, tạo được sự đồng thuận, hợp tác
của người dân trong quá trình triển khai.

- Đảm bảo tiến độ tiêm chủng theo đúng kế hoạch.
II. NHÓM ĐỐI TƯỢNG, THÔNG TIN VẮC XIN
1. Nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin
1.1. Nguyên tắc
- Ưu tiên người làm việc trong các cơ sở Y tế.
- Ưu tiên cho người tham gia Phòng chống dịch (thành viên Ban chỉ đạo
phòng, chống COVID-19 của thị trấn, tổ truy vết, tổ Covid dựa vào cộng đồng,
tình nguyện viên…
1.2. Số lượng đối tượng
Chi tiết tại phụ biểu kèm theo
2. Thông tin vắc xin COVID-19
2.1. Tên vắc xin
COVID-19 Vaccine AstraZeneca.
2.2. Thông tin chi tiết
- Thành phần hoạt chất, nồng độ/hàm lượng: Mỗi liều (0,5 ml) chứa : Vắc
xin COVID-19 (ChAdOx1-S tái tổ hợp) 5 x 1010 hạt vi rút (vp)
- Dạng bào chế: Dung dịch tiêm.
- Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml.
- Hiệu lực của vắc xin theo kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy vắc xin
COVID-19 AstraZeneca có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19 từ
62 đến 90%.
- Bảo quản vắc xin:
+ Bảo quản ở 2 - 8oC và không để đông băng vắc xin.
+ Lọ vắc xin chưa mở bảo quản ở 2 - 8oC được phép sử dụng trong vòng 6
tháng kể từ ngày sản xuất.
+ Lọ vắc xin đã mở chỉ được sử dụng trong vòng 6 giờ kể từ khi mở và được
bảo quản ở 2 - 8 độ C. Bảo quản tránh tiếp xúc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.
- Lịch tiêm: Vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca được chỉ định tiêm
phòng cho người từ 18 tuổi trở lên. Lịch tiêm gồm 2 mũi, mũi thứ 2 cách mũi thứ
nhất từ 4-12 tuần (3 tháng).
- Liều lượng, đường tiêm: 0,5ml, tiêm bắp.
* Chỉ định, chống chỉ định
- Nhóm người từ 65 tuổi trở lên: Vắc xin được khuyến cáo sử dụng ở các
nhóm đối tượng trên 65 tuổi. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19
nặng và tử vong tỷ lệ thuận với tuổi nên được xác định là nhóm đối tượng nguy cơ.

- Nhóm người mắc bệnh nền: Vắc xin được khuyến cáo tiêm chủng cho
người có bệnh nền, bệnh mãn tính là đối tượng có nguy cơ nhiễm và mắc COVID19 nặng.
- Nhóm người phụ nữ mang thai: Khuyến cáo tiêm chủng nếu lợi ích của
việc tiêm phòng đối với phụ nữ mang thai vượt trội hơn các rủi ro tiềm ẩn của vắc
xin, chẳng hạn như họ là nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao hoặc có các
bệnh đi kèm nằm trong nhóm nguy cơ cao bị mắc COVID-19 nặng. Không khuyến
cáo phải thử thai trước khi tiêm chủng.
- Nhóm người phụ nữ cho con bú: Tiêm vắc xin nếu họ thuộc nhóm đối
tượng nguy cơ như nhân viên y tế. Không cần tạm ngừngcho con bú sau khi tiêm
vắc xin.
- Nhóm người bị HIV: Có thể tiêm vắc xin nếu đối tượng thuộc nhóm nguy
cơ phơi nhiễm hoặc nguy cơ mắc bệnh nặng, cân nhắc đánh giá giữa lợi ích và
nguy cơ đối với từng cá nhân. Không cần thiết phải xét nghiệm HIV trước khi tiêm
vắc xin.
- Nhóm người bị suy giảm miễn dịch: Có thể tiêm vắc xin nếu họ thuộc nhóm
nguy cơ, các thông tin, hồ sơ về suy giảm miễn dịch cần được cung cấp cho nhân viên
y tế để tư vấn về lợi ích và rủi do cũng như theo dõi, đánh giá sau tiêm chủng.
- Nhóm người bị nhiễm SARS-CoV2 trước đó: Có thể tiêm vắc xin bất kể
tiền sử nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng hay không có triệu chứng.
- Nhóm người mắc COVID-19 cấp tính: Không tiêm chủng cho những người
mắc bệnh được xét nghiệm chẩn đoán dương tính bằng phương pháp PCR. Những
người này có thể được chỉ định tiêm sau 6 tháng khỏi bệnh.
- Nhóm người có tiền sử sử dụng kháng thể kháng COVID-19 điều trị trước
đó: Việc tiêm chủng vắc xin được khuyến cáo tiêm ít nhất sau 90 ngày điều trị
kháng thể kháng COVID-19.
* KHÔNG tiêm chủng với các trường hợp
+ Có tiền sử sốc hoặc phản ứng nặng sau lần tiêm chủng vắc xin COVID-19
trước đó sẽ không tiêm liều thứ 2.
+ Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào sau đây: L-Histidine;
L-Histidine hydrochloride monohydrate;Magie clorua hexahydrat; Polysorbate 80;
Etanol; Sucrose; Natri clorua; Dinatri edetat dihydrat; Nước pha tiêm.
* TẠM HOÃN tiêm chủng với các trường hợp
+ Đang mắc các bệnh cấp tính, các bệnh nhiễm trùng hay mãn tính tiến triển.
+ Hoãn tiêm chủng cho những người đang mắc bệnh COVID-19 được xét
nghiệm chẩn đoán dương tính bằng phương pháp PCR. Những người này có thể
được chỉ định tiêm sau 6 tháng khỏi bệnh.

+ Người có tiền sử điều trị sử dụng kháng thể kháng COVID-19 trước đó:
Việc tiêm chủng vắc xin được khuyến cáo tiêm ít nhất sau 90 ngày điều trị kháng
thể kháng COVID-19.
* Phản ứng sau tiêm chủng
- Phản ứng rất phổ biến (≥10%) như đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp,
nhạy cảm đau, đau, nóng tại vị trí tiêm, ngứa, mệt mỏi, bồn chồn, ớn lạnh, sốt (rất
phổ biến là sốt nhẹ và phổ biến sốt ≥ 38 độ C).
- Phản ứng phổ biến (từ 1% đến dưới 10%) sưng và đỏ tại vị trí tiêm.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TIÊM
1. Thời gian triển khai
- Bắt đầu tiêm cụ thể: Từ ngày 23/4 - 29/4/2021triển khai tiêm cho đối tượng
Nhóm 1.1người làm việc trong cơ sở y tế và đối tượng nhóm 1.2 người tham gia
phòng chống dịch(thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, xã, tổ Covid19 dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên...).
- Thời gian kết thúc: Toàn bộ 37 liều phải hoàn thành xong trước ngày
10/5/2021.
2. Địa điểm tổ chức tiêm chủng
Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương.
IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Lập kế hoạch tiêm chủng
Trạm y tế thị trấn tham mưu Uỷ ban nhân dân thị trấn xây dựng kế hoạch chi
tiết triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 của thị trấn, lập lịch và thông báo cho
đối tượng ưu tiên 1.1 và 1.2 thời gian cụ thể đến tiêm tại Bệnh viện Đa khoa huyện.
2. Công tác chuẩn bị trước tiêm chủng
2.1. Điều tra, lập danh sách đối tượng
- Trạm Y tế thị trấn tổng hợp danh sách nhân viên Y tế theo Phụ biểu 01
đính kèm, phân nhóm ưu tiên theo hướng dẫn.
- Giao Trạm y tế thị trấn: Làm đầu mối tổng hợp tất cả các nhóm đối tượng
được tiêm trong kế hoạch.
- Danh sách phải sẵn sàng trước khi tổ chức tiêm 01 ngày và đủ thông tin chi
tiết tại phụ biểu 1 đính kèm.
- Các ban, ngành, thôn, tổ dân phố có đối tượng được tiêm chủng, lập danh
sách các đối tượng được tiêm, in và gửi danh sách, chủ động liên hệ với đơn vị tổ
chức tiêm chủng và Trung tâm Y tế tuyến huyện.
2.2. Thực hành đảm bảo an toàn phòng chống dịch
- Lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng đảm bảo không quá 5 người/ngày.
(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ
cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành
kiểm tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng.
- Hạn chế nói chuyện, tiếp xúc với người khác tại điểm tiêm chủng.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí Trung ương
Nguồn kinh phí Trung ương: Kinh phí mua vắc xin và vật tư tiêm chủng
(Bơm kim tiêm, hộp an toàn).
2. Kinh phí địa phương
Bao gồm gồm các mục sau:
- Điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19; tuyên truyền;
- Phát sinh khác.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm y tế thị trấn
- Chủ trì, tham mưu Uỷ ban nhân dân thị trấnxây dựng kế hoạchchi tiết
triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 giai đoạn 2021-2022 trên địa
bàn thị trấn.
- Chủ động tham gia lớp tập huấn cho cán bộ Y tế trên địa bàn các nội
dung liên quan đến tổ chức tiêm chủng COVID-19 do Trung tâm y tế tổ chức.
- Là đầu mối tổng hợp, quản lý danh sách các đối tượng thuộc diện ưu
tiên tiêm vắc xin theo kế hoạch.
- Thông báo, mời đối tượng đến điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn, chất lượng.
- Tham mưu Uỷ ban nhân dân thị trấn tổng hợp, báo cáo kết quả tiêm
chủng hàng ngày tại điểm tiêm chủng đảm bảo đúng quy định.
2. Công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân thị trấn
Là đầu mối giúp Ủy ban nhân thị trấn theo dõi, đôn đốc các ban, ngành có
liên quan thực hiện Kế hoạch tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt
1 giai đoạn 2021-2022 đảm bảo tiến độ.
3. Công chức Kế toán - Tài chính
Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thị trấn cân đối, bố trí ngân sách địa
phương cho việc triển khai thực hiện triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19;
thẩm định dự toán kinh phí tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 giai đoạn 20212022 theo đề nghị của Trạm Y tế.
4. Công chức Văn hóa
Phối hợp với trạm Y tế, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động
truyền thông sâu rộngvề lợi ích tiêm vắc xin phòng COVID-19trước, trong và sau
đợt tiêm vắc xin phòng COVID-19.

5. Các ban, ngành, đoàn thể, trường học thành viên Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn
Căn cứ vào danh sách đã đăng ký, thực hiện, đôn đốc, tuyên truyền, vận
động cán bộ trong nhóm ưu tiên tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ
theo kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 giai đoạn
2021-2022 trên địa bàn thị trấn Mường khương; Yêu cầu văn phòng,trạm y tế, các
ban, ngành, đoàn thể, các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Trung tâm Y tế huyện;
- Các thành viên BCĐ thị trấn;
- TT ĐU, HĐND,UBND thị trấn;
- Trạm Y tế thị trấn;
- Lưu: VT, TYT.
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