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Tứ Kỳ, ngày 27 tháng 6 năm 2022

V/v hướng dẫn tiêm vắc xin phòng
COVID-19 trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Ngày 23/6/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 3309/BYT-DP về việc
hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Có bản chụp gửi kèm theo): Trong đó
hướng dẫn rất cụ thể về đối tượng tiêm, các mũi tiêm, khoảng cách giữa các mũi
tiêm, loại vắc xin và liều lượng tiêm của từng loại vắc xin. Thực hiện Công văn số
1328/SYT-NVY, ngày 24/6/2022 của Sở Y tế Hải Dương về việc hướng dẫn tiêm
vắc xin phòng COVID-19, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến Công
văn số 3309/BYT-DP của Bộ Y tế tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động biết và đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ theo qui định:
- Các đối tượng thuộc diện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (bao
gồm cả liều cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại) đăng ký với Trạm Y tế nơi lưu
trú để được tiêm chủng hoặc đăng ký tiêm theo cơ quan, đơn vị tại Trạm Y tế
nơi cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.
- Đối với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký với Trung
tâm Y tế huyện (Bác sỹ Trần Hương Lan- Số đt: 0985018890) để được hỗ trợ
tiêm chủng. Căn cứ vào số lượng đăng ký, ngành y tế sẽ phối hợp và hỗ trợ các
doanh nghiệp tổ chức tiêm chủng lưu động hoặc các hình thức khác phù hợp với
điều kiện thực tế.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa phương nghiêm túc triển khai thực
hiện việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện
có gì vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với UBND huyện (qua
Phòng Y tế) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- BCĐ PC dịch bệnh tỉnh;
- Sở Y tế tỉnh ;
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Đài phát thanh;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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