
UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

   Số:          Sa Đéc, ngày          tháng 4 năm 2022 

V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 

(KHẨN) 

 

 

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng Trường NDTKT Đồng Tháp; 

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, TH, THCS; 

- Chủ cơ sở các điểm Mẫu giáo tư thục. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phòng, chống dịch COVID – 19 năm 2022; Công 

văn số 418/SGDĐT-CTTT ngày 01/04/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng 

Tháp; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật 

Đồng Tháp, Mầm non, TH, THCS, Chủ cơ sở các điểm Mẫu giáo tư thục chuẩn bị 

triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 

như sau: 

I. Đối tượng, thời gian và địa điểm 

1. Đối tượng: trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

2. Thời gian: Ngành y tế sẽ thông báo khi có vắc xin được phân bổ về địa 

phương. 

3. Địa điểm: 
Tại các cơ sở giáo dục hoặc địa điểm tiêm vắc xin phù hợp. 

4. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

5. Quy trình tiêm vắc xin (phụ lục đính kèm) 

II. Kinh phí 

1. Các cơ sở giáo dục: chi kinh phí công tác chuẩn bị tổ chức tiêm (cơ sở vật 

chất, thiết bị phòng dịch COVID-19, văn phòng phẩm, một số vật tư y tế cần thiết, 

nước uống, ...) chi từ nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích lại từ phí 

bảo hiểm y tế, nguồn kinh phí đã giao dự toán ngân sách nhà nước đầu năm và 

nguồn thu hợp pháp của đơn vị (nếu có). 

2. Cơ quan, đơn vị có người tham gia công tác tiêm vắc xin chi công tác phí 

theo quy định tài chính hiện hành. 

III. Tổ chức thực hiện 

1.Phòng Giáo dục và Đào tạo 
a) Phối hợp với Trung tâm y tế tham mưu UBND thành phố xây dựng Kế 

hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

b) Thành lập tổ giám sát công tác tổ chức tiêm vắc xin tại các điểm. 
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2. Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, NDT Khuyết tật và điểm MG tư 

thục 

- Lập danh sách theo mẫu; rà soát lại danh sách học sinh trong độ tuổi (trẻ từ 

5 đến dưới 12 tuổi) theo mẫu về Phòng GDĐTT và y tế địa phương để tiêm vắc xin 

cho trẻ. 

- Tuyên truyền vận động cha mẹ trẻ, người giám hộ hợp tác tiêm vắc xin cho 

trẻ; tuyên truyền về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể 

gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để 

tạo sự đồng thuận cho các em được tiêm chủng phòng dịch COVID-19; thông báo số 

điện thoại của cá nhân, của tổ chức ngành Y tế để hỗ trợ kịp thời nếu trẻ gặp biến 

chứng sau tiêm. 

- Phối hợp với y tế địa phương và cha mẹ học sinh nắm thông tin ban đầu về 

tình trạng sức khỏe của trẻ, đặc biệt quan tâm đến các em mắc bệnh lý nền, béo 

phì…để phối hợp với ngành Y tế thực hiện phương án tiêm chủng bảo đảm an toàn 

cho trẻ em, học sinh. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ ngành Y tế 

địa phương tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học, bảo đảm an toàn. 

- Cung cấp thông tin đầy đủ cho cha mẹ hoặc người giám hộ biết những phản 

ứng sau tiêm chủng.  

- Tổ chức diễn tập và thực hiện quy trình tiêm vắc xin tại cơ sở giáo dục theo 

tinh thần hướng dẫn tại công văn này.  

- Thông tin báo cáo kịp thời, chính xác về Phòng GDĐT (email 

pgd.tpsadec.dongthap@moet.edu.vn) theo mẫu đính kèm (hạn báo cáo sẽ nêu sau). 

- Đối với trẻ từ 12 tuổi trở lên thì nhà trường hướng dẫn PHHS liên hệ trực 

tiếp với Trạm Y tế xã, phường để được tiêm khi có đợt tiêm. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu 

học, THCS, NDT Khuyết tật và Chủ cơ sở điểm MG tư thục nghiêm túc triển khai 

thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên; 

- Trung tâm Y tế TP Sa Đéc(phối hợp); 

- VP. HĐND & UBND thành phố (báo cáo); 

- Các Phó Trưởng Phòng GDĐT( để chỉ đạo); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hiếu 
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Phụ lục 

QUY TRÌNH TIÊM VẮC XIN 

(Ban hành theo Công văn số      /GDĐT ngày       tháng 4 năm 2022) 

 

Bước 1: Công tác chuẩn bị 

a) Nhà trường:  

- Lập danh sách, số liệu thống kê theo đúng mẫu quy định. 

- Triển khai mẫu đăng ký đến cha/mẹ hoặc người giám hộ (CMHS) ký tên 

đăng ký tiêm vắc xin cho trẻ. 

- Phối hợp với y tế địa phương chuẩn bị: phiếu khám sàng lọc; Giấy xác nhận 

đã tiêm vắc xin; các biểu hiện sau tiêm; địa chỉ, số điện thoại liên hệ khi cần thiết” 

- Lịch tiêm vắc xin cho từng lớp cụ thể. 

- Cơ sở vật chất: chỗ để xe đưa đón học sinh; bố trí bàn, ghế, máy che; 

sân trường/sảnh/…. làm chỗ ngồi chờ cho trẻ và phụ huynh; bàn, ghế để khám sàng 

lọc; bố trí ít nhất 5 phòng (có cửa ra, vào khác nhau) để làm phòng tiêm vắc xin, 

2 phòng theo dõi sau tiêm của nam/nữ, 2 phòng dành cho trường hợp đặc biệt, 

bố trí 1 phòng cách ly tạm thời khi phát hiện các trường hợp học sinh có biểu 

hiện sốt, ho, khó thở, nghi mắc COVID-19. 

- Thiết bị: máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nước uống, trà đường khi 

có trường hợp đặc biệt (nên sử dụng ly, cốc dùng một lần),…. 

- Đảm bảo an ninh trật tự. 

b) Cha mẹ/người giám hộ (phụ huynh): 

- Thực hiện phiếu đồng ý tiêm vắc xin. 

- Cung cấp cho giáo viên chủ nhiệm thông tin ban đầu về tình trạng sức khỏe 

của trẻ như: trẻ mắc bệnh lý nền, béo phì,… 

- Trước ngày tiêm, nếu trẻ hoặc phụ huynh có các biểu hiện nghi ngờ mắc 

bệnh như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, ... nghi mắc hoặc đang mắc 

COVID-19 sẽ báo giáo viên chủ nhiệm không đến trường, sẽ tiêm đợt sau. 

Bước 2: Tại cổng trường  

- Hướng dẫn nơi để xe, bố trí bàn, ghế, máy che; tổ chức đo thân nhiệt, nước 

sát khuẩn, khẩu trang, quét mã QR khai báo y tế. 

- Bố trí lối đi, hướng dẫn trẻ và phụ huynh đến vị trí nộp phiếu đăng ký tiêm 

chủng. 

Bước 3: Bên trong nhà trường, nơi tiếp nhận trẻ đến tiêm chủng 
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- Kiểm soát thông tin trên phiếu đăng ký tiêm chủng. Nếu đầy đủ, hướng dẫn 

chỗ ngồi tại vị trí phù hợp cho trẻ riêng, phụ huynh riêng. 

- Chờ đến lượt khám sàn lọc, đảm bảo giãn cách. 

Bước 4: Khám sàn lọc 

Trẻ được gọi lần lượt vào khám sàng lọc. Tùy điều kiện cụ thể, nhà trường có 

thể bố trí nhiều vị trí khám sàng lọc. Nếu có trường hợp: 

- Qua khám sàn lọc, trẻ được tiêm bình thường, thì di chuyển theo lối đi đến 

vị trí tiêm vắc xin. 

- Nếu có trường hợp trẻ phải theo dõi sức khỏe theo chỉ định của Bác sỹ thì 

được hướng dẫn vào phòng y tế/phòng nghỉ (do trường bố trí). 

Bước 5: Vào tiêm vắc xin: 

Trẻ được gọi lần lượt vào tiêm vắc xin theo chỉ định của bác sỹ. Tiêm xong, 

trẻ đến vị trí  phù hợp ngồi để theo dõi sau tiêm 30 phút. Nếu có phản ứng sau tiêm 

thì báo Bác sỹ ngay lập tức, di chuyển đến phòng y tế/phòng nghỉ (do trường bố trí) 

để Bác sỹ theo dõi, điều trị. 

Bước 6: Chuẩn bị ra về 

- Nếu sau tiêm 30 phút trẻ ổn định sức khỏe thì về nhà. Trẻ được gọi lần lượt  

đến nhận Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin.  

- Thông báo phụ huynh khi trẻ ở nhà có phản ứng sau tiêm thì liên hệ Bác sỹ, 

số điện thoại, ...để hỗ trợ kịp thời. Các trường in phiếu “các biểu hiện sau tiêm do Bộ 

y tế ban hành, đồng thời địa chỉ, số điện thoại liên hệ khi cần thiết” gửi cho phụ 

huynh trước khi đón trẻ về nhà. 

Bước 7. Theo dõi trẻ đã tiêm, chưa tiêm để cập nhật trên phần mềm PC-

COVID. Báo cáo sau mỗi buổi tiêm về cho ngành y tế và ngành giáo dục. 

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

(Ban hành kèm theo Công văn số1535 /BYT-DP ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y tế) 

 

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, cha mẹ hoặc người giám hộ 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: ....................................................................................................... 

Họ tên trẻ được tiêm chủng: .................................................................. Lớp: .............. 

 

............, ngày......tháng 4 năm 2022 

     Cha/mẹ hoặc người giám hộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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