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THÔNG BÁO 

V/v tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đợt 28 

trên địa bàn phường Thạch Quý 
    

Kính gửi:  

- Các đơn vị tổ dân phố; 

- Các tổ Covid cộng đồng; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. 

    

Căn cứ Công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022 của Bộ Y tế về việc 

tiêm phòng vắc xin Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi; 

Công văn số 1527/SYT-NVY ngày 12/5/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 nhắc lại lần 2 (mũi 4); Thực hiện Kế hoạch của 

UBND thành phố Hà Tĩnh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch 

Covid-19 đợt 28 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. UBND phường Thạch Quý 

triển khai tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 đợt 28 trên địa bàn phường bằng 

Vắc xin Pfizer cho những đối tượng sau: 

- Tiêm mũi 4 (nhắc lại lần 2) cho người từ 18 tuổi trở lên (khoảng cách: Ít 

nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1); Người đã mắc COVID-19 sau tiêm 

mũi 3: Trì hoãn tiêm 3 tháng sau khi mắc COVID-19).  

- Tiêm mũi bổ sung và mũi 3 (nhắc lại lần 1) cho người từ 18 tuổi trở lên 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021.  

- Tiêm mũi 3 (nhắc lại lần 1) cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi đã tiêm đủ 

liều cơ bản (khoảng cách: Ít nhất từ 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản, 

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).  

- Tiêm mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.  

- Tiêm mũi 1 cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn. 

Lưu ý: 

- Khi đến tiêm chủng mang theo CCCD và phiếu xác nhận tiêm vắc xin. 

Thời gian cụ thể: Ngày 21 tháng 6 năm 2022 (Buổi sáng: 7h00’–

11h30’; buổi chiều: 14h00’–17h30’). 

Địa điểm: Trạm Y tế phường Thạch Quý. 

Đề nghị các tổ dân phố thông báo rộng rãi trên hệ thống loa tổ dân phố, 

các tổ Covid cộng đồng tuyên truyền để người dân biết về thời gian và địa điểm 
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tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 đợt 28 trên địa bàn phường Thạch 

Quý.  

Nhận được thông báo đề nghị các đơn vị tổ dân phố, các tổ Covid cộng 

đồng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Đảng ủy, HĐND phường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Trạm Y tế phường; 

- BCĐ PC dịch Covid-19 phường; 

-  Lưu: VP UBND. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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