
UBND XÃ VÂN NHAM 
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-BCĐ Vân Nham, ngày         tháng 9 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH  

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

 diện rộng trên địa bàn xã Vân Nham năm 2021 
 

 

Thực hiện Công văn 4537/SYT-NVYD ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Sở 

Y tế Lạng Sơn về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 diện 

rộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

Căn cứ Quyết điṇh số 276/QĐ-KSBT ngày 22 tháng 9 năm 2021 của 

Trung Tâm Kiểm soát Bêṇh tâṭ tỉnh Laṇg Sơn về viêc̣ phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 cho chiến dịch tiêm diện rộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2021 Covid-19 Vac cine (Vero Cell), Innactived. 

Thực hiện kế hoạch số 183 /KH- TTYT ngày 23 tháng 9 năm 2021 về 

việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 diện rộng trên địa bàn  

huyện Hữu Lũng năm 2021 
 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 xã Vân Nham xây dựng kế 

hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 diện rộng trên địa 

bàn xã Vân Nham năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

 - Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do dịch, bệnh COVID-19 gây ra bằng sử 

dụng vắc xin phòng bệnh.  

- Tổ chức truyền thông tiêm vắc xin diêṇ rôṇg. Tuyên truyền, vận động 

nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch chủ động bằng việc tiêm vắc 

xin phòng COVID-19. Phấn đấu đaṭ tỷ lê ̣bao phủ vắc xin cao nhất cho người 

dân trên điạ bàn xã. 

 - Tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVD-19 miễn phí diện 

rộng đầy đủ trên địa bàn xã năm 2021. 

 1.2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% người từ 18 tuổi trở lên cư trú trên điạ bàn xã được tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 mũi 1, tính đến ngày 10/10/2021. 

- 100% người đã được tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 theo kế 

hoạch se ̃được tiêm đủ 2 mũi vắc xin sau ít nhất 3 tuần sau khi tiêm mũi 1. 
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- Bảo đảm tiêm hết 100% số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng 

tránh để lãng phí. 

 2. 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. 

 - Danh sách đối tuơṇg tiêm vắc xin phòng COVID-19 đươc̣ UBND xã,  

phê duyệt và khẳng định, cam kết về số liệu rà soát báo cáo.  

II. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG VÀ THÔNG TIN VẮC XIN 

 A. Nguyên tắc 

1- Huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng sẵn có tại địa 

phương. 

2- Bảo đảm an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

không để lây lan dic̣h bêṇh taị các điểm tổ chức tiêm chủng 

 B. Đối tượng tiêm trong đợt:  

- Đối tượng tiêm: Tiêm cho toàn bô ̣người dân từ 18 tuổi trở lên cư trú 

trên điạ bàn xã, chưa đươc̣ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ điều kiêṇ tiêm 

chủng theo quy điṇh. 

- Số lượng vắc xin đươc̣ TTYT huyện phân bổ 

C. Thông tin Vắc xin 

- Tên vắc xin: vắc xin Vero Cell, Innactivated  

 - Dạng bào chế: Dung dịch tiêm 

 - Quy cách đóng gói: Hôp̣ 10 lo,̣ mỗi lọ chứa 05 liều,  mỗi liều 0,5 ml. 

 - Bảo quản vắc xin: 

 + Bảo quản ở 2 - 8oC và không để đông băng vắc xin. 

 + Lọ vắc xin cấp đơṭ này khi chưa mở chỉ sử dụng trong vòng 6 tháng 

 + Lọ vắc xin đã mở chỉ được sử dụng trong vòng 6 giờ kể từ khi mở. Bảo 

quản tránh tiếp xúc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời. 

 - Lịch tiêm: Vắc xin Vero Cell được chỉ định tiêm phòng cho người từ 18 

tuổi trở lên. Lịch tiêm gồm 2 mũi, mũi thứ 2 cách mũi thứ nhất ít nhất 3 tuần. 

 - Liều lượng, đường tiêm: 0,5ml, tiêm bắp. 

III. CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TẠM HOÃN TRONG TIÊM 

CHỦNG: 

1. Chỉ điṇh tiêm vắc xin: Khi đủ sức khỏe, không có điểm bất thường 

cần hoañ tiêm hoăc̣ chống chỉ điṇh. 

2. Chống chỉ điṇh: 
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- Tiền sử rõ ràng phản vệ với vắc xin phòng COVID-19 cùng loại (đa ̃tiêm 

lần trước).  

3. Tri ̀hoãn tiêm chủng với các trường hợp: 

- Có tiền sử rõ ràng đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng. 

- Đang mắc bệnh cấp tính. 

- Phụ nữ mang thai dưới 13 tuần. 

4.  Các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng 

- Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác. 

- Người có bệnh nền nặng, bệnh mãn tính chưa được điều trị ổn định. 

- Người mất tri giác, mất năng lực hành vi. 

- Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu 

- Người có bất thường về dấu hiệu sống: 

+ Mạch: < 60 lần/phút hoặc > 100 lần/phút 

+ Nhiêṭ đô ̣<35,5°C và >37,5°C 

+ Huyết áp tối thiểu < 60 mmHg hoặc > 90 mmHg và/hoặc huyết áp tối 

đa < 90 mmHg hoặc > 140 mmHg hoặc cao hơn 30mmHg so với huyết áp hàng 

ngày (ở người có tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế) 

+ Nhịp thở > 25 lần/phút 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NHÂN LỰC VÀ  PHƯƠNG THỨC TỔ 

CHỨC TIÊM CHỦNG 

1. Thời gian triển khai:  

- Bắt đầu từ ngày 27/9/2021 đến  ngày 05/10/2021. 

2. Địa điểm triển khai 

- Tiêm vắc xin Vero Cell, Innactivated  ngày 27/9 đến 05/10/2021).Gồm 

03 bàn tiêm taị Traṃ Y tế xa.̃ 

 3. Phương thức triển khai 

 - Triển khai tiêm chủng chiến dịch, tiêm đồng loạt cho các đối tượng của 

xã, đảm bảo mọi công việc thuận lợi không bị chồng chéo. 

 - Triển khai và tổ chức các điểm tiêm chủng đáp ứng đầy đủ về nhân lực, 

trang thiết bị và an toàn tiêm chủng, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống 

dịch COVID-19. 

- Trong thời gian triển khai tiêm chủng luôn duy trì thường trực cấp cứu 

tại chỗ và cơ động để kịp thời xử trí các trường hợp phản ứng, tai biến do tiêm 

chủng. Tại điểm tiêm chủng phải để tối thiểu 3 giường để sẵn sàng xử trí các 

trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.  

 4. Nhân lực thực hiện 
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 - Văn hóa xã tổ chức truyền thông về lợi ích về tiêm phòng covid và lịch 

tiêm phòng tại xã tới toàn thể người dân trên địa bàn xã. 

 - Tổ Covid cộng đồng thông báo cho đối tượng đến tiêm và hỗ trợ nắm 

bắt các đối tượng đến tiêm, hỗ trợ phân luồng đảm bảo công tác phòng chống 

dịch. 

 - Y tế thôn hỗ trợ tiếp đón vào sổ ghi chép tại các bàn tiêm. 

 - Trạm Y tế khám phân loại, thực hiện tiêm chủng, theo dõi sau tiêm, xử 

trí các trường hợp tai biến (nếu có) 

 - BCĐ hỗ trợ 02 máy tính xách tay hỗ trợ vào máy in phiếu xác nhận tiêm 

và hỗ trợ     

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 1. Điều tra, lập danh sách đối tượng:  

 - Tổng số đối tượng đã điều tra tại xã 4.554 người 

2. Dự trù, tiếp nhận và sử dụng vắc xin, vật tư tiêm chủng 

- Trạm Y tế lập dự trù theo đối tượng nhận vắc xin tại trạm Y tế do trung 

tâm y tế huyện chuyển đến 

- Dự trù phiếu khám sàng lọc trước tiêm chủng, phiếu cam kết đồng ý 

trước tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện. 

3. Tổ chức tiêm chủng 

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 34/2018/TT-BYT, 

ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP; Quyết điṇh số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19; Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 về việc Hướng 

dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- In biểu mẫu theo quy định  

- Tại điểm tiêm chủng phải có tối thiểu 01 hộp cấp cứu phản vệ và 50 ống 

Adrenalin để xử trí các phản ứng sau tiêm chủng (nếu có) theo quy định tại 

Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, 

chẩn đoán và xử trí phản vệ. Thực hiện triển khai công tác an toàn tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19 được Bộ Y tế ban hành tại Công văn số 4198/BYT-

KCB ngày 22/5/2021. 

+ Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa 

các bàn/vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch theo thứ tự như sau: Khu vực chờ 

trước tiêm chủng → Bàn đón tiếp, hướng dẫn → Bàn khám sàng lọc và tư vấn 

trước tiêm chủng (thực hiện các phụ lục 2 và phụ lục 3) → Bàn tiêm chủng   



5 

 

→ Bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng (Phụ lục 4) → Khu vực theo dõi và xử trí tai 

biến sau tiêm chủng. Khu vực các bàn tiêm phải được vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp 

gọn gàng, khoa học và thường xuyên được lau chùi, khử khuẩn. Bố trí khu vực 

nhà vệ sinh riêng và khử khuẩn 02 lần/ ngày sau mỗi buổi tiêm chủng  

+ Khu vực chờ trước tiêm chủng, sàng lọc, tư vấn, tiêm chủng, theo dõi và 

xử trí tai biến sau tiêm chủng 30 phút - 60 phút, thông thoáng, đủ ghế ngồi và 

giữ khoảng cách giữa các đối tượng được tiêm chủng, nhân viên y tế, người nhà.  

+ Tại điểm tiêm sẵn sàng cấp cứu tại chỗ đảm bảo cấp cứu trong thời gian 

ngắn nhất. Trong thời gian triển khai tiêm chủng duy trì thường trực cấp cứu, xử 

trí các trường hợp phản ứng, tai biến do tiêm chủng.  

+ Thực hiện tiêm chủng đúng đối tượng, đúng chỉ định, đảm bảo đúng 

quy trình, kỹ thuật. 

+ Cập nhật đầy đủ thông tin đối tượng được tiêm: Ghi chép đầy đủ các 

biểu mẫu khám sàng lọc, cung cấp phiếu xác nhận đã tiêm phòng vắc xin 

COVID -19 cho người đã được tiêm.  

- Tổ chức tiêm vét ngay cho các đối tượng hoãn tiêm. 

4. Sau khi tiêm chủng 

- Theo dõi chặt chẽ diến biến sức khỏe của người được tiêm ngay tại điểm 

tiêm trong vòng 30 phút - 1 giờ. Tiếp tục theo dõi trong vòng 07 ngày sau khi 

tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu 

chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. 

Liên hệ với bệnh viện hoặc Trạm  y tế xã nếu sau tiêm chủng có một trong các 

dấu hiệu như sốt cao (≥39°C), tím tái, khó thở... hoặc khi phản ứng thông 

thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm chủng. 

-  Trạm y tế xử lý tại điểm tiêm các trường hợp tai biến nặng sau tiêm 

chủng tiến hành cấp cứu và báo cáo Trung tâm Y tế huyện. Tổng hợp các trường 

hợp tai biến nặng, báo cáo theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Điều 14, 15, 16 Thông tư số 34/2018/TT-

BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Vệ sinh, khử khuẩn dụng cụ và trang thiết bị taị khu vực tiêm chủng 

5. Đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

-  Tại điểm tiêm chủng bố trí cán bộ theo dõi sau tiêm sẵn sàng xử trí các 

trường hợp có phản ứng sau tiêm chủng, có hộp thuốc chống sốc, ít nhất 50 ống 

Adrenalin, bống bóp ... 

- Hàng ngày xe cứu thương thường trực tại xã để sẵn sàng hỗ trợ các điểm 

tiêm chủng khi có trường hợp cần cấp cứu. 

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

Thực hiện thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo 

quy định tại văn bản số 102/MT-YT, ngày 04/03/2021 về việc hướng dẫn chất 
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quản lý thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Cục quản lý 

Môi trường y tế - Bộ Y tế. 

7. Báo cáo 

- Sau chiến dịch tiêm trạm y tế có số liệu báo cáo cụ thể, chi tiết và báo 

cáo hàng ngày theo quy định.  

Trên đây là kế hoạch chiến dịch  tiêm chủng  phòng Covid -19 xã Vân 

Nham. 

 
 

Nơi nhận: 

- UBND, TT y tế huyện 
- BCĐ xã; 

- Lưu VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Phạm Trọng Nghĩa 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH 

NHÂN LỰC THAM GIA CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG DỊCH 

COVID-19 ĐỢT 1 NĂM 2021 

 Kèm theo KH số:   /KH-TYT, ngày        /       /2021 của TYT) 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Bàn làm việc 

 Đội giám sát (BCĐ) 
1 Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 xã  

 Đội Phân luồng, hướng dẫn   

1 Tổ covid cộng đồng của 17/17 thôn   

 Bàn tiếp đón   

1 Y tế thôn bản của 17/17 thôn   

 Bàn sàng lọc    

1 Bs Bùi Thị Ánh TYT xã Vân Nham Bàn 1 

2 BS Đinh Thị Chiến  TYT xã Vân Nham Bàn 2 

3 BS Hoàng Thị Luyến Khoa khám bệnh TTYT Bàn 3 

 Bàn tiêm   

1 Hoàng Thị Chuyền  TYT xã Vân Nham Bàn 1 

2 Triệu Văn Sĩ TYT xã Vân Nham Bàn 2  

3 Vũ Huyền My Khoa nội TTYT  Bàn 3 

 Cấp cứu tại chỗ 

1 Bs Bùi Thị Ánh TYT xã Vân Nham  

2 BS Đinh Thị Chiến  TYT xã Vân Nham  

3 BS Hoàng Thị Luyến Khoa khám bệnh TTYT  

  Nhập máy, ghi giấy xác nhận sau tiêm  

1 Trần Thị Khuyên  TYT xã Vân Nham   

2 Nguyễn Linh Trang  Phòng KH- NV TTYT   

3 Đồng chí Lăng Văn Ninh, hỗ trợ ngày thứ 1,2, Triệu Thị Bình, hỗ trợ ngày thứ 3,4, 

Đàm Quốc Cường, hỗ trợ ngày thứ 5,6, Lâm Văn Lợi, hỗ trợ ngày thứ 7,8, Hoàng Thị 

Hằng, hỗ trợ ngày thứ 9,10; Tùy điều kiện thực tế có thể thay đổi lịch cho phù hợp. 

 Theo dõi sau tiêm  
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1 Mã Ánh Tuyết  TYT xã Vân Nham   

2 Bùi Thị Thu Hà  TYT xã Vân Nham   

 

 

                        Lịch Tiêm phòng Covid- 19 xã Vân Nham 

  

STT Ngày Tiêm Thôn Buổi Tiêm Số người tiêm Ghi chú 

1 27/9/2021 
Trại Mới Sáng 290  

Lương Chiều 219  

2 28/9/2021 
Đồng Mỷ Sáng 267  

Cốc Lùng Chiều 231  

3 29/9/2021 
Chùa Lầy Sáng 235  

Hét Chiều 188  

4 30/9/2021 
Cảo Sáng 257  

Phủ đô Chiều 186  

5 01/10/2021 
Vận Sáng 409  

Đầu Cầu Chiều 130  

6 02/10/2021 
Thuyền Sáng 257  

Bản Mới Chiều 165  

7 03/10/2021 
Pồ Nim Sáng 250  

Gióng Chiều 185  

8 04/10/2021 
Toàn Tâm Sáng 211  

Đập Chiều 245  

9 05/10/2021 
Phổng 

 

756  

Tiêm vét tại 

các thôn 
  

Tổng cộng   4.481  

Lưu ý: 

- Buổi sáng làm việc từ 7 giờ 30 đến 11 giờ; chều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.  

- Khi đi tiêm nhớ mang theo CMND/hoặc thẻ căn cước công dân và thẻ bảo 

hiểm y tê (nếu có) 
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DANH SÁCH 

NHÂN LỰC THAM GIA HỖ TRƠ ̣CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN 

PHÒNG DỊCH COVID-19 DIÊṆ RÔṆG NĂM 2021 

 Kèm theo KH số:         /KH-TTYT, ngày        /       /2021 của TTYT) 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Hỗ trơ ̣xã 

 Đội giám sát (BCĐ) 
1    

2    

3    

4    

 Đội hỗ trơ ̣tuyến xã    

1 Hoàng Thị Hoàn Khoa Y tế công cộng  

2 Phương Quốc Thao Khoa KSBT&HIV/AIDS  

3 Phaṃ Bá Thành Khoa KSBT&HIV/AIDS  

4    

1   
Bàn 1 

2 Bs Vi Văn Cường TYT xã Yên Sơn 

3 Bs Lê Thi ̣Thủy TYT xã Đồng Tân 
Bàn 2 

4 Bs Phương Quốc Thao Khoa KSBT&HIV/AIDS 

5 Bs Ta ̣Nguyêṭ Anh Khoa CĐHA 
Bàn 3 

6 Bs Vi Ngoc̣ Thanh TYT xã Sơn Hà 

7 Nguyêñ Phương Thảo Khoa Nhi 
Bàn 4 

8 Bs Phạm Bá Thành Khoa KSBT&HIV/AIDS 

 Đội tiêm   

1 Phương Quốc Anh TYT Thi ̣Trấn Bàn 1 

2 Lê Thi ̣Hiếu TYT xa ̃Yên Vươṇg 

3 Hoàng Thị Thắm Khoa Nội 

4 Nguyễn Thị Ánh Ninh TYT xã Nhật Tiến Bàn 2 

5 Vương Thi ̣Thanh Nhàn TYT xã Hòa Thắng 

6 Hoàng Trung Dẻn TYT xã Hữu Liên 
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 Đội cấp cứu tại chỗ 

1 Bs Nguyễn Văn Cừ Phó Giám đốc TTYT  Tổ trưởng 

2 Bs Hoàng Văn Hiếu Khoa Hồi sức cấp cứu Tổ phó 

3 ĐD Đàm Thị Thùy Linh Khoa Hồi sức cấp cứu  

4 ĐD Nguyễn Phương Huệ Khoa YHCT  

5 ĐD Bế Thị Thu Hương Khoa Nội  

 Đội nhập máy, ghi giấy xác nhận sau tiêm  

1 Nông Thị Nhung Khoa KSBT&HIV/AIDS  

2 Nguyễn Linh Trang Phòng KH-NV  

3 Đoàn Thị Thùy Phòng Dân số  

4 Lăng Văn Văn Khoa KSBT&HIV/AIDS  

Ghi chú: 

 - Giao cho đ/c Trương Phương Dung (khoa Dược): chịu trách nhiệm tiếp 

nhận và cấp phát Vắc xin, TTB phòng dic̣h, Vật tư tiêm chủng cho điểm tiêm 

hàng ngày.  

- Giao CN Hoàng Thi ̣Hoàn (khoa YTCC & DD) có trách nhiêṃ nhâṇ và 

quản lý cấp phát các biểu mâũ, văn phòng phẩm cho điểm tiêm. 

- Các xa ̃mang theo máy đo huyết áp điêṇ tứ (nếu có) để thưc̣ hiêṇ khám 

sàng loc̣. 

- Các đội có trách nhiêṃ tư ̣thu dọn dụng cụ, TTB, vật tư, sắp xếp điểm 

tiêm gọn gàng sạch sẽ sau mỗi buổi tiêm chủng. 
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