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THÔNG BÁO
V/v Tiêm phòng vắc xin phòng covid 19
Kính gửi: Quý bậc phụ huynh học sinh trường Mầm non Dĩnh Trì.
Hiện nay cả nước đang triển khai tiêm phòng vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12
tuổi. Theo chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch thành phố, tất cả học sinh trong độ tuổi
đủ điều kiện sẽ được tiêm phòng vắc xin covid -19. Nhà trường thông báo và đề nghị
Quý bậc PHHS như sau:
1. Đối tượng tiêm: Tất cả học sinh sinh năm 2016 ( 5 - 6 tuổi) cụ thể:
- Học sinh không bị nhiễm Covid 19 trong vòng 3 th tính đến ngày tiêm phòng
( Những học sinh đã và đang bị nhiễm Covid 19 sẽ được tiêm phòng sau khi khỏi
bệnh đủ 3 th).
- Học sinh không có: Các bệnh mạn tính hoặc các bệnh cấp tính tiến triển như
sốt, đang có tình trạng nhiễm trùng, đang trong đợt điều trị bệnh mạn tính như hóa trị
liệu: Ung thư, không mắc bệnh mạn tính bẩm sinh…
2.Thời gian dự kiến tiêm: Từ ngày 25/4/2022( sẽ có thông báo cụ thể sau).
3. Đơn vị tổ chức tiêm và địa điểm: Y tế thành phố, tổ chức tiêm tại y tế xã.
4. Loại vắc xin: Pfizer-BioNTTech và Modena.
5. Chuẩn bị:
- Đề nghị PHHS cho ý kiến xác nhận đồng ý cho con tiêm chủng theo mẫu
phiếu in sẵn ( có chữ kỹ của bố/mẹ hoặc người đỡ đầu).
- Sau khi PHHS nộp lại phiếu cho GVCN nhà trường sẽ lập danh sách báo cáo
y tế xã tổ chức tiêm.
- Y tế chuẩn bị các điều kiện như: Khám sàng lọc, bố trí phương án dự phòng
đảm bảo sức khỏe cho học sinh trước và sau khi tiêm.
- PHHS tiếp tục theo dõi sức khỏe cho con sau khi tiêm theo hướng dẫn của y
tế. ( Nếu quý vị PHHS có ý kiến thắc mắc xin hãy liên hệ với GVCN lớp hoặc CBQL
Nhân viên y tế nhà trường để được giải đáp, tư vấn theo số điện thoại:
Cô Biên - PHT : 0974508667. Cô Vân- Nhân viên y tế: 0977294212.
Vậy Lãnh đạo nhà tường xin thông báo để Quý bậc PHHS được biết và đồng
thuận thực hiện kế hoạch tiêm phòng Vắc xin cho trẻ.
Trân trọng !
HIỆU TRƯỞNG

