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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Modena) do Viện vệ sinh
dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 142 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Thực hiện tiếp theo Kế hoạch số 905/KH-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai
đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-BCĐ ngày 01/4/2022 của Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai về việc tiêm vắc xin phòng COVID19 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022.
Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/4/2022 của Chính phủ về vắc xin
phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-VSDTTƯ ngày 14/4/2022 của Viện vệ sinh
dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 142.
Thực hiện Công văn số 1848/BYT-DP ngày 13/4/2022 của Bộ Y tế về việc
tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người mắc COVID-19.
Thực hiện Công văn số 223/VTN-KSBTN ngày 15/4/2022 của Viện Vệ
sinh dịch tễ Tây Nguyên về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 142
(Moderna).
Thực hiện công văn số 1159/VP-KGVX ngày 19/4/2022 của Văn phòng
UBND tỉnh về việc thống nhất Kế hoa ̣ch tiêm vắc xin Moderna đợt 142 cho trẻ
em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Gia Lai phân bổ vắc xin đến Trung tâm
Y tế thành phố Pleiku để thực hiện tiêm vắc xin Modena, tiêm Mũi 1 cho trẻ từ 5
đến dưới 12 tuổi trên địa bàn.
II. MỤC TIÊU
- Hoạt động tiêm chủng thực hiện theo Kế hoạch đã được Ban chỉ đạo
phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai phê duyệt.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Vắc xin, Đối tượng, phạm vi, thời gian, địa điểm triển khai
1.1. Vắc xin
Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-VSDTTƯ ngày 14/4/2022 của Viện Vệ sinh
dịch tễ Trung ương.
Vắc xin (Modena): Tổng liều nhận 16.200 liều tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới
12 tuổi. Mỗi liều 0.25ml; Lô 2100688; ngày rã đông 08/4/2022; hết hạn ngày
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08/5/2022);
Phân bổ đến: Trung tâm Y tế thành phố Pleiku (phụ lục I kèm theo).
1.2. Đối tượng triển khai:
* Tiêm Mũi 1:
- Triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố
Pleiku.
1.3. Phạm vi triển khai
- Chọn địa điểm ưu tiêm:
+ Tại trường học: Triển khai tiêm từ lứa tuổi cao đến thấp theo tiến độ cung
ứng vắc xin của Bộ Y tế (Lớp 6,5,4,3,2,1 và mẫu giáo lớn).
+ Thông báo cho các Trường học, các cơ sở Bảo trợ xã hội, vận động các
đối tượng (theo danh sách điều tra trước đó) đến tiêm vắc xin COVID-19 theo các
khung giờ trong ngày đảm bảo các tiêu chí phòng chống dịch.
1.4. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Triển khai kết thúc trước ngày 05/5/2022.
- Địa điểm tiêm: Trung tâm Y tế thành phố Pleiku và các Trạm Y tế xã,
phường.
2. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư
- Theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
3. Tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai vắc xin phòng COVID-19
- Cán bộ tham gia tiêm chủng đã được tập huấn.
4. Truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19
- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng.
5. Tổ chức tiêm chủng
5.1. Tổ chức buổi tiêm
a) Lập kế hoạch buổi tiêm chủng
- Thực hiện các quy trình lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng, theo dõi sau
tiêm, ứng dụng CNTT theo các hướng dẫn của Sở Y tế và Tiểu ban Ứng dụng
CNTT và Truyền thông của Ban chỉ đạo tiêm chủng tỉnh Gia Lai.
- Trên cơ sở Kế hoạch tiêm, thông báo thầy, cô giáo ngày, giờ để phụ huynh
đưa trẻ đến tiêm chủng.
b) Sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng
- Sử dụng phiếu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- Sau khi tư vấn người giám hộ trẻ (bố, mẹ) ký xác nhận “Phiếu đồng ý
tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19” tại buổi tiêm hoặc gửi phiếu đồng ý trước
đó.
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- Những trường hợp không tiêm được tại điểm tiêm (Chống chỉ định),
chuyển đến Trung tâm Y tế thành phố Pleiku để tiêm cho trẻ.
Chú ý: Tạm hoãn tiêm chủng đối với trẻ nhiễm COVID-19 trong vòng 03
tháng theo Công văn số 1848/BYT-DP của Bộ Y tế.
5.2. Đơn vị tổ chức điểm tiêm chủng
Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và hạn chế các sự cố trong tiêm chủng.
Thành lập đội cấp cứu do Trung tâm Y tế thành phố Pleiku đảm nhận.
6. Công tác đảm bảo tiêm chủng
- Đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch.
- Giám sát điểm tiêm chủng.
- Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm.
- Hàng ngày báo cáo kết quả triển khai tiêm chủng và phản ứng sau tiêm.
7. Trách nhiệm từng đơn vị
7.1. Đối với cơ sở tiêm chủng
Xếp lịch tiêm, thông báo đến từng địa phương và đơn vị được tiêm vắc xin.
Trung tâm Y tế thành phố Pleiku triển khai tiêm chủng phải quản lý đối tượng
tiêm trên phần tiêm vắc xin COVID-19.
7.2. Địa phương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku và Ủy ban nhân dân các xã, phường có
trách nhiệm thông báo các đơn vị tham gia và phối hợp cùng cán bộ y tế, tổ chức
tiêm phòng vắc xin COVID-19.
Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 142; triển khai
tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố, đề nghị Trung tâm Y tế
thành phố Pleiku tổ chức, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Bộ Y tế (báo cáo);
- TT Tỉnh uỷ (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Cục Y tế dự phòng;
- Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương;
- Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;
- Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch của tỉnh;
- UBND thành phố Pleiku;
- TTYT thành phố Pleiku;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Lưu: VT, BCĐ.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đình Tuấn
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
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Phụ lục I
PHÂN PHỐI VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRẺ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI
Vắc xin Modena ngày rã đông: 08/4/2022; ngày hết hạn 08/5/2022

TT

1

Địa phương

ĐỐI TƯỢNG

5-<12 tuổi

Vắc xin 0,25ml/liều
Liều
Lọ

BKT 0,3ml

Hộp an
toàn

Pleiku

29,700

16,200

810

16,200

162

Tổng cộng

29,700

16,200

810

16,200

162

