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UI3ND THANH PHO THAI BINH
BAN Cm DAO PHONG, CHONG
D!CH COVID-19
S& Z/CV-BCD

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
IJic Ip - Tu' do - Hinh phñc
TP. Thai BInh, ngày '1" tháng g nám 2022

V/v tuyên truyên, rà soát dôi tilçing và
to chüc tiêm chiing väc xin Covid-19.

KInh gui:
- Các phông, dan vj lien quail;
- UBND các phuông, xã.
Ban Chi dao phông, chng djch Covid- 19 thành ph nhtn duçyc Cong van s6
1042/SYT-NVY ngày 18/5/2022 ciia S Y th v vic tuyên truyn, rà soát di tuang
và t chüc tiêm chUng vc xin Covid- 19 (co van ban kern theo,). V vic nay, Ban Chi
dio thành pM yêu cu:
1. UIBND các phu'&ng, xã:
- Thrc hin rà soát, tMng kê, 1p danh sách nhiing ngui dii diu kin tiêm miii
Ca bàn, miii M sung, miii nhc lii ln 1, miii nhc 1ii 1n 2 theo thii gian; nguñ dä
mc Covid- 19 dam bão không d sot di tixçYng (theo quy djnh ve dó'i titig và phân
logi rnüi tiêm tgi Cong van sO' 1042/SYT-NVY ngày 18/5/2022 ca SO' Y tê).
- Tong hçip báo cáo rà soát, tMng kê di tuçng trên dja bàn ('theo biO'u rná tgi
phy lyc 1) gi:ri v Trung tam Y tê trithc ngày 20/5/2022.
2. Trung tam Y t:
- PhM hçip UBND phithng, xä trong vic rà soát, tMng kê, 1p danh sách nhiing
nguii dii diu kin tiêm miii ca bàn, miii M sung, miii nhc lti ln 1, miii nhc 1i ln
2, ngui dä mc Covid-19.
- Thm djnh s lieu ciia các phuông, xä; ting hqp báo cáo rà soát, tMng kê di
tirçmg trên dja bàn thành pM (theo biO'u rnáu tgi phy lyc 1) gil v Ban Chi dao thành
pM, Sâ Y t trtro'c ngày 21/5/2022.
3. Phông Kinh té:
- Chi dao rà soát, tMng kê s nguOi lao dng tti các ciim cong nghip, các doanh
nghip có ti 100 lao dng tth len thuc phân cp quãn 1 (theo biO'u rnu Phy lyc 2),
tng hçp gui ye Trung tam tê trtrórc ngày 20/5/2022.
- Chi dio các doanh nghip pMi hçip vi ca si y t d t chic tiêm cho ngmi
lao dng. Tham muu các bin pháp, hInh thic xi l di vi doanh nghip c tInh
không to diu kiên, không hop tác d nguñ lao dng l thai dim tiêm miii 3, miii 4.
4. Các phông, dan vj lien quan can ci chic nang nhim vii thrc hin nghiêm các
ni dung ti Cong van s 1042/SYT-NVY ngày 18/5/2022 cia S Y t.
Nhn Cong van, yêu cu các phông, dan vj khn truang trin khai thirc hin./.
No'i nhân:
'KPi' " NG BAN
- Nhux trén;
PH ó,
1L THIJ1NG TRU'C
- BCD phông, chOng djch cOa tinh;
- TT Thành u' - HDND TP;
- Die Chü tjch, các d/e PCT UBND TP;
- Các thành vién BCD TP;
- Các phOng, don vj lien quan;
- Li.ru: VT, BCD.
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Quy djnh v di tu'çiig và phân 1oii miii tiêm
1. Miii co bàn: Nguii cia tiêm 1 hoc2 hotc 3 miii tiiy theo loai vc xin cu th: Vc xin Janssen ciia Johnson & Johnson: tiêm 01 miii; Väc xin: Mordena,
Pfizer, Astrazeneca, Verocell: tiêm 02 miii; Vãc xin Abdala ciia Cuba: tiêm 03 miii.
2. Miii bi sung (tiérn trong thai gian tir 28 ngày dn 3 tháng sau khi hoàn thành miii co bàn, ngu?iii dã mc Covid- 19 thI duc tiêm ngay khi hôi phiic Va
hoàn thành vic each ly y tê), dôi tlxçrng tiêm: Nguôi tir 18 tuôi trâ len cia tiêm dii lieu ca ban và thuc nhóm: NgiRñ có bnh nên có nguy Co cao; NguOi có tInh
trang suy giàm mien djch vira va nng; Ngui trên 50 tuôi; Phii nii có thai; Nguôi cia tiêm 2 miii väc xin Vero Cell hoc Sputnik V. Ngui sau khi tiêm miii bô
sung thI duqc coi là hoàn thành miii co bàn.
3. Miii nhc li ln 1 (g9i là miii 3, tiêm sau 3 thang so vOi miii b sung hoc miii co bàn, ngui cia mc Covid-19 duçc tiêm ngay khi hi phic và hoàn
thành viêc each ly y té), dôi tuclng tiêm: ngmri tr 18 tuôi trâ len d tiêm dii miii co bàn hoc miii bô sung.
4. Miii nhc 1i lAn 2 (goi là miii 4, thai gian cách 4 tháng so miii nhc li lAn 1, ngmrñ cia mc Covid-19 sau tiêm miii nhc 1i lAn 1 thl tn hoãn tiêm 3
tháng), dôi tuçlng tiêm: Ngrii tir 50 tuôi tri len; Ngithi tü 18 tuôi tth len có suy giám mien djch tir the vira den the nng; Ngu?i ti~ 18 tuôi tr len thutc nhóm
nguy co cao phai nhim vci Covid-19: can bô y tê, can bô tuyên dâu phông chông dich Covid-19, cong nhân, nguO'i lam vic các khu, ciim cong nghip.
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Quy djnh v di ttrqng và phân Ioii müi tiêm
I. Miii ca bàn: Ngu?ñ dã tiêm 1 hoc 2 hoc 3 miii tiiy theo 1oui vc xin cii th: Vc xin Janssen ciia Johnson & Johnson: tiêm 01 miii; Vc xin:
Mordena, Pfizer, Astrazeneca, Verocell: tiêm 02 miii; VAc xin Abdala ciia Cuba: tiêm 03 miii.
2. Miii b sung (tiêm trong thri gian tiir 28 ngày dn 3 tháng sau khi hoàn thành miii co' bàn, nguri dã mc Covid- 19 thi dugc tiêrn ngay khi hôi
phic và hoàn thành vic cách ly y tê), dôi tucmg tiêm: Ngiiôi tir 18 tuôi trâ len dã tiêm dii lieu co' bàn và thuc nhórn: Nguèi có bnh nên cO nguy co'
cao; Ngui có tInh trang suy giàm min djch vira và nng; Ngui trên 50 tuôi; Phii nil có thai; Nguè'i dä tiêm 2 miii väc xin Vero Cell hoc Sputnik V.
Ngui sau khi tiêrn miii ho sung thI duçic coi là hoàn thành miii co bàn.
3. Miii nhc lai lAn 1 (goi là miii 3, tiêm sau 3 tháng so vâi miii b sung hoc miii co' bàn, ngl.räi dãmc Covid-19 duçrc tiêm ngay khi hi phc
vã hoàn thành viêc each ly y tê), dôi tuang tiêm: ngixi tir 18 tuôi trâ len dà tiêm dii miii co' bàn hotc miii bô sung.
4. Miii nhc lai lAn 2 (goi là miii 4, thin gian each 4 thang so miii nhc lai lAn 1, nguii dã mc Covid-19 sau tiém miii nhc lai lAn 1 thI tn hoãn
tiêm 3 tháng), dôi tuo'ng tiêm: Nguii tin 50 tuôi tn len; Ngu'ii tin 18 tuôi tn len có suy giám miAn djch tin the vim den the nng; Nguii tin 18 tuôi tn
len thuôc nhóm nguy co cao phai nhim vOi Covid-19: can bô y te, can bô tuyên dâu phong chong djch Covid-19, cong nhân, nguii lam vic các khu,
cm cong nghip.

SYTE

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dôc 1p — Tir do — Htnh phüc

S: 1042 /SYT-NVY

Thai BInh, ngày 18 tháng 05 nárn 2022

UBND TINH THAI BtNH

V/v tuyên truyn, rà soát di tixcrng và to
chirc tiêm chüng väc xm Covid-19

KInh gui:
- Các sâ, ban, ngành, to chüc chInh tr1 xã hi;
- UBND huyn, thành pho;
- Các dcm vj y tê.
Den nay, tinh dã triên khai 45 d't tiêm chUng vAc xin phông Covid- 19 cho
nguari tir 5 tuôi trâ len, kêt qua nhu sau: trên 21% tré tcr 5 den duâi 12 tuôi dä
duçic tiêm 1 miii vãc xin; 100% ngi.thi ti'i 12 tuôi tri len dä thrçc tiêmdii lieu co
bàn; 342.029 ngithi tiêrn miii bô sung, 695.737 ngithi tiêm miii nhàc lti. Tuy
nhiên, trong thai gian gân day vic triên khai cong tác tiêm chiing trên dja bàn
tinh con chm, chua dtt tiên d theo kê hotch bii mt sO 1' do: diên biên tInh
hInh djch Covid-19 lan rng tren da bàn tinh, nEat là cuôi tháng 2 và dâu tháng3
so ca mac tang cao; tam 1' ngithi dan không thirc hin tiêm miii 3 sau khi mac
Covid-19, ngtri dan không lo sç khi bj mac Covid-19; doanh nghip không tIch
circ phôi hcp to chirc tiêm cho ngtthi lao dng nhu khi tiêm miii 1, miii 2; chinE
quyên dja phi.rcmg chua nghiem tüc, quyêt lit trong chi do, to chüc, tuyen tuyen,
4n dng ngithi dan di tiêm...
Thirc hin chi do cUa Thu tuó'ng ChInh phU tii bui lam vic vâi tinh
Thai Binh ngày 08/5/2022 (yêu câu thirc hin 100% ngi.thi tr 18 tuôi tth len
thrcic tiêm miii nhàc lti sau khi tiêm dii lieu co bàn); kiên kêt lun cUa dong chI
Do Xuân Tuyên, Thu truOng B Y tê ti Hi nghj ye kiêm diem tiên d tiêm väc
xin phông Covid-19 ngày 12/5/2022; Cong din so 665/CD-BYT ngày 17/5/2022
ciia B Y té ye vic triên khai tiêm vac xin phông Covid-19 cho tré tir 5 den dithi
12 tuôi và miii 3 cho nguèii tir 18 tuôi trâ len; chi dto cUa UBND tinh ye Cong tác
tiêm chiing väc xin phông Covid-19 và thông nhât mt sO ni dung ye tiêm chiing
vãc xin phông Covid-19, S Y tê có kiên nhu sau:
1. Quy djnh v di ttrçrng và phân 1oti miii tiêm
-Miico bàn:
+ Nguii dà tiêm 1 hoic 2 hoc 3 miii thy theo loai vc xin c1i th: Vc xin
Janssen ciia Johnson & Johnson: tiem 01 miii; Vàc xin: Mordena, Pfizer,
Astrazeneca, Verocell: tiêm 02 miii; Vàc xin Abdala ciia Cuba: tiêrn 03 miii.
+ Nguii sau khi tiêm miii b sung thI duçc coi là hoàn thãnh miii co bàn.
- Miii hO sung (tiêm trong thi gian tir 28 ngày dn 3 tháng sau khi hoàn
thành miii cr bàn, nguô'i dã mac Covid-19 thI duçic tiêm ngay khi hôi phic và
hoàn thành vic cách ly y t), dOi tu'çmg tiêm: NgiRii tir 18 tuôi trO' len dà tiem

dü liu cc bàn và thuc nhóm: Ngithi dã tiêrn 2 müi vc xin Vero Cell hoc
Sputnik V; Nguôi có tInh trng suy giãm rnin djch vita và nng; Ngithi trén 50
tuôi; Phi,i nit có thai; Ngi.thi có bnh nén có nguy Ca cao (theo Cong van
10722/BYT-DP ngày 17/12/2021, Cong van 10815/BYT-DP ngày 21/12/2021
cita Bô Y tê ye huàng dn quân 1r, bào v ngui thuc nhórn nguy Ca mAc
Covid- 19).
- Müi nhc 1ti 1n 1 (g9i là müi 3, tiêm sau 3 tháng so vri mUi b sung
hoc müi ca bAn, nguiti dA mAc Covid- 19 duçc tiêm ngay khi hi phic và hoàn
thành vic each ly y tê), dôi tucmg tiêm: ngui tit 18 tuôi tri len dA tiêm dü müi
ca bàn hoc mUi ho sung.
- Miii nhäc lti lan 2 (g9i là miii 4, thi gian cách 4 tháng so miii nhic lal
1n 1, ngithi dã mAc Covid-19 sau tiêrn miii nhAc lai lan 1 thl trI hoãn tiêm 3
thang), dôi tung tiêrn: Ngixiti tit 50 tuôi trâ len; Ngui tit 18 tuôi tth len có suy
giAm min djch tit the vita den the nng; Nguñ tit 18 tuôi tr len thuôc nhóm
nguy ca cao phai nhiêm vói Covid-19: can b y tê, can b tuyên dau phông
chông djch Covid- 19, cong nhân, ngtthi lam vic các khu, ciim Cong nghip.
2. V cong tác truyên thông, tuyên truyn
- D nghj các ca quail, dan vj tAng cu&ng han nita cong tác tmyn thông
ye ' nghia, igi ich, tác d11ng ciia vic tiêm vAc xin phông Covid-19, ch'ci tr9ng
vào các ni dung: ye vic sit ding vAc xin bat buc theo quy dlnh tai Diêu 29
cita Lust Phông chông bnh truyên nhim; dôi tugng tiêm; thai gian khoâng
each giia các miii tiêm... dê mci nguiti dan hiêu và di tiêm khi dii diêu kin.
- Thit tmng, nguô'i dirng du ca quan, dan vi, cAn b, ngui lao dng:
nghiêm tue thirc hin tiêm chiing vAc xin phông Covid- 19; tIch crc tuyen truyên
trong ca quail, dan vj, cong dông, gia dInh ye tiêm vAc xin phông Covid-19 d
nguiti dan, nguiithân tham gia tiêm chiing kjp thai khi dii diêu kin tiêm, tiêm
day dii các miii dê dit thrgc hiu quA phông bnh tOt nhât.
- Dnghj S Giáo diic vA Dào tao chi dao các co s giáo dc tang cuô'ng
tuyên truyên igi Ich, tác diing và quy djnh ye sit ding vAc xin bat buc trong
phông chông djch den phit huynh h9c sinh d thirc hin tiêm ngay cho tré khi dii
dieu kiên.
3. V rà soát, Ip danh sách di ttrçrng tiêm
a) D nghj UBND huyn, thành phS:
- Chi dao UBND xA, phumg, thj trn thrc hin "di titng ngO, gO titng nha,
rA titng dOi tirçmg" dê rà soAt, thông ke,lp danh sAch nhfrng ngithi dii diêu kin
tiem miii cor bàn,, miii bô sung, miii nhAc 1a lan i, miii nhAc 'a lan 2 theo thai
gian; ngithi dã mAc Covid- 19 dAm bAo không dê sot dOi tixçmg.
- Khn tnrang kim tra, rà soát, thng k, phan loai s hxgng ngui dA
tiem miii bô sung, miii nhAc lai theo chi dao ciia UBND tinh tai vAn bàn so
244/VP-KGVX ngAy 13/5/2022 (den hêt ngây 16/5/2022, Sà Y tê chu'a n/ian
dwcic van ban báo cáo cáa tat cá các huyn, than/i ph 6,).

- Chi dao rà soát, thng kê s ngiii lao dng tai các ciim cong nghip,
các doanh nghip có tü 100 lao dng tri len thuc phân cap quán l' (theo biêu
mâu Phu lyc 2); chi dao các doanh nghip phôi hçp vi CG s& y tê de to chc
tiêm cho ngithi lao dng. Co các bin pháp, hinh thilic xir l' di vâi doanh
nghip cô tInh không tto diêu kin, không hçp tác dê nguii lao dng lä thai
diem tiêm mUi 3, mUi 4.
- Tng hçp gi:ri báo cáo rà soát, thng kê di tucmg trên dja bàn huyn,
thành phô (theo biéu mdu tqiphy lyc 1) gui SO' Y tê trixâc ngày 2 1/5/2022.
b) D nghj Ban Quàn 1 KKT và các KCN tinh
- Chi dao các doanh nghip th?c hin rà soát, thng kê, 1p danh sách
nguOi lao dng âü diêu kin tiêm väc xin phông Covid- 19 các miii co bàn, miii
3, miii 4 và dàng kr so hrçmg tiêm (theo biêu mâu tgi Phy lyc 2) gui ye Ban
quãn l. Ban quán lr tong hçip gui SO' Y tê tnrO'c ngày 23/5/2022.
- Yêu cu Ngithi dung du, ChU co sO', doanh nghip tricc thuc phi h9'p
vO'i don vj, Co sO' y tê thrc hin tiêm chiing väc xin phOng Covid-19 cho nguO'i
lao dng.
- Kin nghj, d xut UBND tinh các bin pháp, hinh thiic xü l' di vOl
doanh nghip cô tlnh không tao diêu kin, không hçTp tác de nguO'i lao dng lO'
thO'i diem tiêm miii 3, miii 4.
c) D nghj SO' Giáo diic và Dào tao chi dao các co sO' giáo dic thuO'ng
xuyên rà soát, thông ke so hrçing tré tr 5 tuôi trO' len dii diêu kin tiêm miii co
bàn, miii 3, gui báo cáo den chInh quyên xã, phtthng, th trân de tong hçip dang
kI nhu câu vàc xin.
4. To chfrc tiêm chiing vc xin Covid-19
- Các dja phirong, don vj, doanh nghip: xay dirng k hoach t chirc tiêm
trên dja bàn, doanh nghip; th?c hin triên khai quyêt lit, darn bào diing tiên d;
chju trách nhim tnthc UBND tinh nêu chm tiên d, dê vãc xin qua han phái
hiiy bO, khOng hçip tác de to chiirc tiem cho ngithi Lao dng.
- Các don vj y t tang cithng phi hp vOi dja phuong, doanh nghip d t
chiic tiem, bO trI diem tiêm cO djnh, km dng; tiern trong giO' hành chInh, tiem
ngoài giO' hành chinh, tiêm câ ngày nghi, ngày l dê tao dieu kin thun lçi cho
nguO'i dan du?c tiêrn vàc xin sOm nhât khi dii dieu kin tiem; to chiic tiêm dam
báo an toàn, dung dOi tuçYng, dung chi djnh.
SO' Y t d ngh các co quan, don v khn tman!. trin khai thirc hin./.
No'iizhân:
- Nhu trên;
- UBND tinh;
- Dông chI Trân Thj BIch Hang, PCT UBND tinh;
- Lnh do Sâ Y të;
- Các phông chüc nàng S& Y tê;
- Luu: VT, NVY.
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