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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 hằng ngày 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi  

 

Thực hiện Công văn số 424/UBND-VP ngày 09/8/2022 của UBND 

huyện Hiệp Đức về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và 

Công văn số 39/TTYT ngày 12/8/2022 của Trung tâm Y tế Hiệp Đức về tăng 

cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, UBND xã Thăng Phước thông 

báo kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 hằng ngày, như sau: 
 

1. Đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 
 

- Toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa được tiêm vắc 
xin Covid-19 mũi 1; 

 
- Đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 loại vắc xin Pfizer 

đủ thời gian tiêm trả mũi 2 (28 ngày trở lên).  
2. Loại vắc xin: 120 liều Pfizer của đợt 33 do TTYT huyện phân bổ.  
3. Địa điểm tiêm vắc xin: Trạm Y tế xã Thăng Phước. 

 
4. Thời gian: Hằng ngày bắt đầu từ ngày 06/9/2022 (theo giờ hành chính) 

cho đến khi hết lượng vắc xin được phân bổ hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên. 
 

* Lưu ý: Khi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cần mang theo: Mã định 

danh Công dân/Giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19/các giấy tờ có liên quan đến 

khám, chữa bệnh và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Bố mẹ hoặc người 

giám hộ của trẻ khi đưa trẻ đi tiêm vắc xin Covid-19 cần mang theo số điện thoại 

cá nhân. Những trường hợp trẻ em mắc Covid-19 chưa đủ 03 tháng không đi tiêm. 
 

Vậy, yêu cầu Trung tâm VH-TT xã, thành viên Ban Chỉ đạo tiêm vắc xin 

Covid-19 xã, Trưởng các thôn, các Tổ giám sát cộng đồng và đề nghị Mặt trận,  

đoàn thể xã, Bí thư các Chi bộ thôn thông báo, rà soát, vận động, tuyên truyền 

người dân đi tiêm chủng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 

người” nhằm đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em theo đúng đối tượng, thời 

gian và địa điểm qui định./. 
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