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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi  

Ngành Y tế tỉnh Nam Định 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 01/11/2021 của 

UBND tỉnh về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 

tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021-2022; 

Để từng bước tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin và đạt hiệu quả tối đa vắc xin 

phòng COVID-19, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi năm 2021 ngành Y tế tỉnh Nam Định, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 trong 

cộng đồng để chủ động phòng chống dịch COVID-19. 

2. Mục tiêu cụ thể:  

- Trên 95% trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh được sự đồng ý của cha 

mẹ, người giám hộ được tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin được phân bổ, an toàn tiêm 

chủng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng   

Trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi (đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) trên địa 

bàn được sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ bằng văn bản, bao gồm: 

 + Các trẻ đang đi học tại các cơ sở giáo dục: học sinh khối 10, 11, 12 tại 

các trường THPT và học sinh khối 7, 8, 9 tại trường THCS và tương đương. 

+ Các trẻ không đi học trên địa bàn các huyện, thành phố. 

2. Thời gian triển khai: Dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 12/2021 tùy theo 

tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn. 

3. Phương thức triển khai 

- Tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố 

định, tại điểm tiêm lưu động và trường học đồng loạt tại các địa phương. 

Tổ chức tiêm theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (Tiêm trước cho lứa tuổi 

16-17 và hạ dần độ tuổi). Đối với học sinh tại trường học triển khai trước cho 



2 

 

nhóm học sinh THPT, lần lượt theo khối lớp từ khối 12 đến khối 11 và đến khối 

10. Sau đó sẽ triển khai đến học sinh THCS lần lượt từ khối 9 đến khối 8 và đến 

khối 7.  

(Tùy theo diễn biến tình hình dịch COVID-19 và số lượng vắc xin dành cho 

trẻ em được phân bổ, các địa phương có thể điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp 

với thực tế). 

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Phối hợp rà soát, lập danh sách đối tượng  

- Phối hợp ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan trong việc rà soát, lập danh 

sách đối tượng được cha mẹ, người giám hộ đồng ý tiêm vắc xin trên địa bàn và 

tham mưu UBND huyện, thành phố phê duyệt. 

- Cung cấp, hướng dẫn hoàn thiện thông tin các biểu mẫu tiêm chủng (theo 

Phụ lục gửi kèm) để ngành Giáo dục, BCĐ PCD xã, phường, thị trấn phổ biến 

cho cha mẹ, phụ huynh, người giám hộ và trẻ em trước khi tiêm. 

Cha/mẹ/phụ huynh người giám hộ đọc kỹ thông tin dành cho các bậc cha 

mẹ và ký vào Phiếu đồng ý tiêm chủng (Các biểu mẫu này học sinh mang 

theo sử dụng tại buổi tiêm chủng); chủ động thông báo cho giáo viên, cán bộ 

y tế về thông tin (phải đủ 12 tuổi trở lên) và tình trạng sức khỏe của trẻ như: 

đang ốm, sốt, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, đặc biệt có phản ứng mạnh với 

vắc xin ở lần tiêm chủng trước như phản ứng phản vệ, sốt cao,... đưa , đón con 

em trong độ tuổi đi tiêm chủng đầy đủ. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã triển khai biểu mẫu đến 

từng hộ gia đình có trẻ em không đi học thuộc diện tiêm chủng. Các cơ sở giáo 

dục, các địa phương tổng hợp danh sách và phân loại số lượng trẻ được gia đình 

đồng ý tiêm chủng, không đồng ý tiêm chủng gửi về các Trung tâm Y tế các 

huyện, thành phố để lên kế hoạch tiêm chủng. 

- Sử dụng Hệ thống quản lý tiêm chủng COVID-19 để đăng ký, quản lý đối 

tượng và lập kế hoạch tiêm chủng theo quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 

08/07/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

năm 2021-2022. (Lưu ý sử dụng mẫu biểu lập danh sách tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 cho trẻ em từ Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19). 

2. Công tác tập huấn 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Nhi Nam 

Định, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ 

chức tập huấn cho nhân viên y tế tham gia tiêm chủng về các nội dung an 

toàn tiêm chủng, quy trình khám sàng lọc trước tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; sử dụng hệ thống tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19, để quản lý đối tượng tiêm chủng 

Dự kiến thời gian: Trước ngày 10/12/2021. 

3. Tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin, vật tư 
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- Căn cứ vào tiến độ cung ứng vắc xin và vật tư kèm theo, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật chủ động tiếp nhận, điều phối, phân bổ vắc xin (số lượng, chủng 

loại…) theo quyết định phân bổ của Ban chỉ đạo; các đơn vị tổ chức tiếp nhận 

ngay sau khi được phân bổ để triển khai Chiến dịch. Việc vận chuyển, bảo quan 

vắc xin thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

- Loại vắc xin:  Sử dụng vắc xin được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho trẻ em 

từ 12-17 tuổi, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Dự kiến vắc 

xin được sử dụng trong Chiến dịch lần này là vắc xin Comirnaty của Pfizer sử dụng 

cho trẻ em từ đủ 12 đến 17 tuổi (Cùng loại vắc xin sử dụng cho người lớn với hàm 

lượng, liều lượng và đường dùng theo hướng dẫn của Bộ Y tế). 

- Dựa vào số lượng đối tượng được phê duyệt, các đơn vị ước tính nhu cầu và 

dự trù trước vắc xin, vật tư theo nhu cầu sử dụng, tiến độ triển khai. 

4. Tổ chức tiêm chủng 

Tổ chức buổi tiêm chủng theo Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 của Bộ Y tế tại  Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021. 

4.1. Lập kế hoạch buổi tiêm chủng 

Trên cơ sở danh sách đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng đã được phê 

duyệt, các cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch tổ chức buổi tiêm đảm bảo an toàn tiêm 

chủng và an toàn phòng chống dịch COVID-19 

Rà soát, đảm bảo các Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 theo Quyết định 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế trước 

khi tổ chức buổi tiêm chủng. 

4.2. Bố trí các điểm tiêm chủng 

- Phối hợp các đơn vị liên quan Tham mưu UBND huyện lựa chọn và bố trí 

các điểm tiêm tại các điểm tiêm chủng cố định và lưu động trên địa bàn theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế và phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương. Nên 

tổ chức hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em riêng biệt với tiêm 

chủng cho người lớn để tránh nhầm lẫn. 

+ Đối với học sinh: Tiêm tại điểm tiêm cố định, điểm tiêm lưu động tại 

trường học hoặc địa điểm khác do UBND huyện lựa chọn. 

+ Đối với trẻ em chưa/không đi học: Tiêm tại các điểm tiêm cố định, điểm 

tiêm lưu động do UBND huyện lựa chọn. 

- Đối với các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học: Phối hợp với ban 

giám hiệu trường học trong việc bố trí, sắp xếp khu vực điểm tiêm theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế. Phối hợp cử thầy/cô giáo/ cán bộ y tế nhà trường tham gia hỗ 

trợ tại điểm tiêm để đảm bảo sự tham gia đầy đủ của học sinh và giải quyết các 

trường hợp cần thiết, phối hợp theo dõi sức khỏe của học sinh ở trường sau tiêm 

chủng. Hướng dẫn học sinh, sắp xếp học sinh tại điểm tiêm chủng (đặc biệt khu 

vực chờ), đối chiếu danh sách học sinh và Giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin 

phòng COVID-19. 
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Lưu ý: lứa tuổi này rất dễ có phản ứng lan truyền do sợ tiêm, vì vậy cần tổ 

chức cuốn chiếu theo lớp, theo từng tổ để tránh gây mất trật tự, hay lẫn lộn giữa 

trẻ đã tiêmvà chưa được tiêm 

Lưu ý: Những trẻ phải trì hoãn tiêm chủng sẽ tổ chức tiêm vét tại cơ sở y tế 

(Các đơn vị tổ chức tiêm chủng chủ động lập kế hoạch để tiêm vét cho đối 

tượng). 

4.3. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định 2470/QĐ-

BYT ngày 16/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn khám 

sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em và sử dụng bảng kiểm khám sàng lọc 

kèm theo Quyết định 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em. 

Nhân viên y tế thực hiện khám sàng lọc phải có trình độ từ y sĩ trở lên và 

đã được tập huấn chuyên môn về về khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19. 

- Xác định tên, tuổi địa chỉ đối tượng tiêm chủng. Họ tên người giám hộ và 

số điện thoại liên hệ khi cần thiết; Hỏi tiền sử và các thông tin có liên quan: vì 

đối tượng tiêm chủng là trẻ em nên các nội dung này có thể hỏi cha mẹ/phụ 

huynh học sinh/người giám hộ hoặc thầy cô giáo; Đo thân nhiệt, đếm mạch, 

nghe tim, phổi…; Kết luận sau khi khám sàng lọc. 

- Thực hiện tiêm chủng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng theo 

đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018của Bộ Y tế 

-Sử dụng vắc xin Comirnaty của Pfizer với liều lượng, đường dùng, lịch 

tiêm theo đúng hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế. Lưu ý 

lứa tuổi tiêm chủng của trẻ (phải đủ 12 tuổi trở lên). 

5.3. Theo dõi sức khoẻ Sau tiêm 

Hướng dẫn trẻ và cha mẹ, phụ huynh, người giám hộ hoặc thầy cô theo dõi 

sức khoẻ trẻ tại điểm tiêm ít nhất 30 phút và thông báo ngay với nhân viên y tế 

khi phát hiện các dấu hiệu bất thường theo Hướng dẫn tại văn bản số 

5488/BYT-KCB ngày 9/7/2021 của Bộ Y tế. 

- Nhà trường phối hợp với gia đình tiếp tục quan tâm, theo dõi sức khỏe 

của trẻ trong 28 ngày sau tiêm, đặc biệt trong 7 ngày đầu. Khuyến cáo trong 3 

ngày đầu sau tiêm luôn có người hỗ trợ 24/24 giờ, tránh vận động mạnh. 

6.  Công tác giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

- Thực hiện giám sát theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. Quy trình xử trí phản vệ theo 

hướng dẫn tại Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. 
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- Các điểm tiêm phải bố trí đội cấp cứu lưu động thường trực tại điểm tiêm, 

chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực cấp cứu, chuẩn bị đủ thuốc, trang thiết bị, 

phương tiện cấp cứu cần thiết để theo dõi, xử trí kịp thời phản ứng sau tiêm (nếu có) 

và chuyển viện khi cần thiết. 

Chuẩn bị sẵn 01 bơm tiêm có chứa Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 1ml thuốc 

Adrelanin 1mg/1ml vào bơm tiêm có gắn sẵn kim tiêm) tại mỗi bàn tiêm chủng. 

- Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện kiện toàn, công khai thông tin liên 

hệ các Đội cấp cứu tại đơn vị và Đội cấp cứu lưu động. Thành phần đội cấp cứu 

lưu động bao gồm ít nhất 01 bác sỹ được tập huấn về cấp cứu hồi sức cơ bản; 1-

2 điều dưỡng và xe cấp cứu đầy đủ, trang thiết bị, vật tư, thuốc thiết yếu về cấp 

cứu,. 

- Chuẩn bị sẵn sàng phướng án xử trí cấp cứu tại các bệnh viện/Trung tâm 

Y tế trên địa bàn, sẵn sàng tiếp nhận xử trí cấp cứu các trường hợp tai biến nặng 

sau tiêm; 

2.  Công tác truyền thông 

- Thực hiện truyền thông trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng về sự 

cần thiết của việc tiêm vắc xin COVID-19 cho đối tượng trẻ em, tính an toàn của 

vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp và cách xử trí, kế hoạch tiêm tại địa 

phương. 

Đa dạng hoá các hình thức và nội dung truyền thông trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng, hệ thống loa phát thanh xã/phường, mạng xã hội, áp phích, 

băng rôn tại trường học, trạm y tế và cộng đồng. 

- Thông báo đến các trường học, cơ sở giáo dục và các thầy cô giáo về công 

tác tổ chức triển khai, phối hợp tổ chức triển khai, theo dõi phản ứng sau tiêm 

chủng và liên hệ với cơ sở y tế khi cần thiết. 

- Phối hợp với nhà trường, các thầy cô giáo trong truyền thông cho các bậc 

phụ huynh và học sinh. 

7. Quản lý dữ liệu tiêm chủng, thống kê báo cáo 

* Quản lý dữ liệu tiêm chủng 

- Cấp đầy đủ phiếu xác nhận tiêm chủng cho đối tượng. 

- Dữ liệu tiêm chủng cá nhân được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 và  

- Quản lý dữ liệu tiêm chủng của các đối tượng, xử lý các phản ánh của các 

đối tượng về xác nhận tiêm chủng trên ứng dụng. 

* Báo cáo 

- Trung tâm Y tế chủ động quản lý tất cả các số liệu, dữ liệu liên quan đến 

đợt tiêm. 

- Báo cáo hàng ngày: 

+ Kết thúc ngày tiêm chủng, Trung tâm Y tế huyện tổng hợp từ các điểm 
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tiêm và báo cáo kết quả tiêm vắc xin, tình hình phản ứng sau tiêm về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

+ Thời gian gửi báo cáo hàng ngày cùng với báo cáo công tác phòng chống 

dịch COVID-19: các điểm tiêm gửi Trung tâm Y tế huyện, thành phố trước 14 

giờ; TTYT huyện gửi CDC tỉnh trước 15 giờ và CDC gửi Sở Y tế trước 16 

giờ. Số liệu báo cáo được tổng hợp từ 12 giờ ngày hôm trước đến 12 giờ ngày 

báo cáo. 

- Báo cáo đột xuất: Khi có các tình huống bất thường xảy ra các đơn vị phải 

báo cáo ngay về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

8. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm 

- Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và 

Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải Y tế và Văn bản số 

102/MT-YT ngày 4/3/2021 về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Các cơ sở tiêm chủng có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác 

thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Lọ vắc xin sau khi sử dụng 

phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo.  

IV. KINH PHÍ 

- Ngân sách Nhà nước (gồm Ngân sách trung ương và ngân sách địa 

phương, trong đó Ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính 

phủ); 

- Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; các nguồn vốn 

hợp pháp khác.  

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng của Sở Y tế 

- Phòng Nghiệp vụ Y: Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham 

mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh; đôn đốc của 

các đơn vị triển khai đúng tiến độ và kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng bảo 

đảm an toàn, hiệu quả theo kế hoạch. Tổng hợp kết quả, báo cáo theo quy định. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Phối hợp với các đơn vị liên quan xây 

dựng kế hoạch kinh phí đảm bảo cho công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Phòng Nghiệp vụ Dược: Phối hợp kiểm tra, giám sát về việc tiếp nhận, 

vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin theo đúng quy định đảm bảo an toàn và 

chất lượng. 

- Các phòng chức năng Sở Y tế, Thanh tra Sở: Căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em từ 12- 17 tuổi trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, hiệu 
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quả, đúng tiến độ. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Là đơn vị thường trực, đầu mối triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên 

môn các đơn vị tổ chức thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo kế 

hoạch;  

- Thực hiện tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19, chủ động cấp phát vắc xin 

cho các điểm tiêm chủng theo đúng quy định. Bố trí các Đoàn tiêm chủng lưu động 

để tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức tập huấn 

quy trình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; hướng dẫn nhập dữ liệu tiêm 

vào hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-

19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

 Phân công cán bộ để theo dõi, giám sát, hỗ trợ chuyên môn các điểm tiêm 

và tham gia đoàn kiểm tra, giám sát của Sở Y tế tại các điểm tiêm. 

- Lập dự toán chi tiết các nội dung hoạt động của Kế hoạch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cần hỗ trợ từ kinh phí địa phương gửi Sở Tài chính thẩm định 

trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (nếu có); 

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả tiêm vắc xin COVID-19 cho các 

nhóm đối tượng, báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Y tế và tuyến trên theo quy định. 

3. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố  

- Là đầu mối, tham mưu cho UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế 

hoạch, chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn; tham mưu, đề xuất UBND huyện, thành phố huy 

động lực lượng của các ngành, đoàn thể, đơn vị tại địa phương tham gia phối 

hợp làm nhiệm vụ tại điểm tiêm chủng (phân luồng, chỉ dẫn, đảm bảo an ninh 

trật tự,…). 

- Thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 tại địa phương. Kiện toàn các đội cấp cứu, đội tiêm chủng, phân 

công cán bộ phụ trách để theo dõi, giám sát sau tiêm chủng. 

- Phối hợp ngành giáo dục chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, lựa 

chọn địa điểm thành lập điểm tiêm chủng lưu động, quản lý danh sách, hoàn 

thiện thủ tục,… để tổ chức buổi tiêm vắc xin cho trẻ em đảm bảo hiệu quả, đúng 

mục đích, đối tượng, hoàn thành trong thời gian sớm nhất. 

-  Tăng cường truyền thông về ý nghĩa, lợi ích tiêm vắc xin phòng COVID-

19 cho trẻ em tại cộng đồng; Phối hợp tuyên truyền trong các nhà trường.  

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định. 

4. Các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, tư nhân trên địa bàn tỉnh 
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- Cử cán bộ sẵn sàng tham gia các đội tiêm chủng, đội cấp cứu cho trẻ em 

trên địa bàn tỉnh khi được huy động. 

- Bố trí cơ số giường bệnh sẵn sàng cấp cứu các trường hợp tai biến nặng 

sau tiêm. Bố trí đội cấp cứu ngoại viện thường trực tại đơn vị, sẵn sàng chi viện 

cấp cứu cho các điểm tiêm trong thời gian nhanh nhất.  

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 

từ 12-17 tuổi của Ngành Y tế Nam Định. Căn cứ các hướng hướng tiếp theo của 

Bộ Y tế, Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- BCĐ PCD COVID-19 ngành Y tế;  

- Các đơn vị trong ngành y tế; 

- Cổng thông tin điện tử SYT;                           

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khương Thành Vinh 



 

 

Phụ lục. 

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH TRẺ EM KHÔNG ĐI HỌC 

TRÊN ĐỊA BÀN ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN COVID-19. 

(Biểu này lập trên bảng Excel) 

Địa bàn (xã, phường, TT)……………………… 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính  

Số 

CCCD/ID 

công dân 

nếu có 

SĐT 

nếu 

có 

Họ 

tên 

người 

giám 

hộ 

Quan hệ với 

đối tượng 

(Bố/Mẹ/Người 

giám hộ) 

SĐT 

cha, 

mẹ, 

người 

giám 

hộ 

Địa chỉ nơi sinh sống hiện tại 

Tỉnh Huyện Xã 
Số 

nhà/ngõ/xóm… 

             

             

 

Họ và tên của cán bộ đầu mối liên hệ:…………………………Số điện thoại…………………………………. 

 

NGƯỜI LẬP 

……………, ngày          tháng       năm 2021 

LÃNH ĐẠO UBND  

  



 

 

 

PHỤ LỤC . TỔNG HỢP DANH SÁCH TRẺ EM ĐANG ĐI HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

TRÊN ĐỊA BÀN ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN COVID-19. 

 

Biểu này lập trên bảng Excel 

 

Tên trường:………………………………. 

Địa chỉ trường:…………………………………. 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính  

Trường 

học 

Số 

CCCD 

hoặc 

ID 

công 

dân 

nếu có 

SĐT 

nếu 

có 

Họ 

tên 

người 

giám 

hộ 

Quan hệ với 

đối tượng 

(Bố/Mẹ/Người 

giám hộ) 

SĐT 

cha, 

mẹ, 

người 

giám 

hộ 

Địa chỉ nơi sinh sống hiện tại 

Tỉnh Huyện Xã 
Số 

nhà/ngõ/xóm… 

              

              

 
Họ và tên của cán bộ đầu mối liên hệ:…………………………Số điện thoại…………………………………. 

 ……………, ngày          tháng       năm 2021 

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ SỞ GIÁO DỤC 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 5 

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 

 

1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin 

phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm 

mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID- 19 

cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại 

chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau 

cơ…hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng. 

3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần 

liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. 

Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và: 

Đồng ý cho trẻ tiêm chủng ☐ Không đồng ý cho trẻ tiêm chủng ☐ 

 

Họ tên cha/mẹ hoặc người giám hộ: ............................................................ 

Số điện thoại: ............................................................................................ 

Địa chỉ nơi ở hiện tại:………………………………………………………. 

Họ tên trẻ:...................................................................... 

       ........, ngày......tháng.....năm 202… 

       Cha/mẹ hoặc người giám hộ 

         (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

  



 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN THEO DÕI SAU KHI TIÊM CHỦNG  

VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

 (Thời gian tự theo dõi 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong vòng 7 

ngày đầu) 

I. KHI THẤY MỘT TRONG CÁC DẤU HIỆU SAU: ĐẾN NGAY 

CƠ SỞ Y TẾ GẦN NHẤT  

1) Ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi; 

2) Ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc 

chảy máu, xuất huyết dưới da; 

3) Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó; 

4) Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì; ngủ gà, 

lú lẫn, hôn mê, co giật; 

5) Về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, 

ngất; 

6) Đường tiêu hóa dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy; 

7) Đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái; 

8) Toàn thân: 

a. Chóng mặt, choáng, xây xẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường 

b. Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn. 

c. Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt 

II. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý 

1) Luôn có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu 

sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

2) Không nên uống rượu bia và các chất kích thích ít nhất là trong 03 ngày 

đầu sau tiêm chủng. 

3) Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ. 

4) Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm: Tiếp tục theo dõi, 

nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào 

chỗ sưng đau. 

5) Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu có: 

a. Sốt dưới 38,5 độ C: Cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm/lau bằng khăn 

ấm tại trán, hố nách, bẹn, uống đủ nước. Không để nhiễm lạnh. Đo lại nhiệt độ 

sau 30 phút. 

b. Sốt từ 38,5 độ C trở lên: Sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân 

viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo 

ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. 
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