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THÔNG BÁO 
Lịch tiêm vắc xin phòng COVID -19            

                              

Thực hiện Kế hoạch 1990/ KH-YTĐH, Ngày 26/07/2022 của Trung tâm Y tế Đăk 

Hà về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Đăk Hà 
tháng 7, tháng 8/2022 (đợt 1). 

Để công tác tiêm chủng Covid-19 đạt chỉ tiêu kế hoạch để rà, UBND xã Đăk 
Ngọk tổ chức tiêm đợt 2 tháng 8 cho các đối tượng trên địa bàn xã như sau: 

1. Đối tượng tiêm:  
1.1. Người từ 18 tuổi trở lên 

1.1.1. Tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) (không tính liều bổ sung) 
- Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (đủ 1 hoặc 2 hoặc 3 

tùy theo loại vắc xin và mũi bổ sung nếu có). 
- Khoảng cách: Tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều 

cơ bản. 
- Người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc 

cách ly y tế theo quy định. 

1.1.2. Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) 
- Đối tượng: Người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn 

dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi 
nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội, 

giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ 
thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, 

chợ), công nhân, người làm việc các khu công nghiệp. 
- Khoảng cách: Ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1). 

- Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: Tiêm sau khi mắc COVID-19 3 
tháng và đảm bảo khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi 3. 

1.2. Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:  

- Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ đủ 12 đến 17 
tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản, mũi cuối cùng cách ít nhất là 5 tháng tính đến thời điểm 

tiêm liều nhắc lại. 
- Đối với người đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 

và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng. 
1.3. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:  

- Toàn bộ đối tượng trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn toàn huyện (trẻ 
sinh từ tháng 7/2016 đến tháng 7/2017). 

- Tiêm mũi 1 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng trong 
các đợt trước. 



- Tiêm mũi 2 cho các đối tượng từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 1 
bằng vắc xin Comirnaty (Pfizer) của các đợt trước đây (đến thời gian tiêm đủ từ 4 tuần 
trở lên) trên địa bàn xã. 

* Chú ý:  Đợt này không tiêm trả mũi của vắc xin Moderna 
2. Thời gian tiêm, địa điểm tiêm 

- Thời gian: 01 buổi , từ 08h00 đến 10h30 phút, ngày 16/08/2022 (Sáng thứ 3). 
- Địa điểm: Tại Trạm Y tế xã Đăk Ngọk 

3. UBND xã đề nghị: 
- Đề nghị Ban giám hiệu các trường học: Chỉ đạo giáo viên Chủ nhiệm các lớp 

thông báo cho phụ huynh học sinh đưa con em đi tiêm chủng đúng thời gian, thời 
điểm quy định. 

- Đề nghị Thôn trưởng các thôn: Thông báo đến các đối tượng được tiêm có 

mặt đúng thời gian, địa điểm quy định. Khi đi mang theo chứng minh thư hoặc căn 

cước công dân,  giấy khai sinh, thẻ BHYT, giấy xác nhận tiêm mũi 1, 2, 3 (nếu có). 
Chú ý: Ăn no, uống thuốc điều trị bệnh mạn tính của bản thân (nếu có) trước 

khi đi tiêm. 

Nhận được Thông báo này, đề nghị Ban giám hiệu các trường học, ban quản lý 
các thôn phối hợp triển khai thực hiện./. 
     
Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy – HĐND xã; 
- Trạm Y tế xã; 
- BGH các Trường học; 
- Thôn trưởng các thôn; 
- Lưu VT. 
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