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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3074 /SGD&ĐT-VP

Bến Tre, ngày 14 tháng 11 năm 2022

V/v triển khai tiêm vắc xin phòng
COVID-19 cho học sinh từ 5 đến
dưới 12 tuổi (đợt 8)

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
Thực hiện Kế hoạch số 7307/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ
5 đến dưới 12 tuổi tỉnh Bến Tre (đợt 8), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng
Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố thực hiện những việc sau:
1. Khẩn trương liên hệ, phối hợp với Trung tâm Y tế thống nhất kế hoạch
tiêm chủng cho học sinh trong độ tuổi quy định. Thời gian tiêm chủng từ ngày 12
tháng 11 năm 2022 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022.
2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn:
2.1. Sắp xếp lịch hoạt động phù hợp nhằm ưu tiên việc tiêm vắc xin cho học
sinh theo thời gian quy định; đảm bảo các yêu cầu, khuyến cáo của ngành y tế nhất
là việc học sinh được nghỉ học trong thời gian 03 ngày sau tiêm, tránh vận động
mạnh, nghỉ ngơi và được theo dõi sức khỏe thường xuyên (24/24).
2.2. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh
ký phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh; đưa
trẻ tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian quy định; vận động cha mẹ học sinh cùng
tham gia phối hợp tổ chức trong những ngày tổ chức chiến dịch tiêm chủng và theo
dõi sức khỏe cho trẻ sau tiêm.
2.3. Liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế trong việc điều tra, lập
danh sách đối tượng tiêm chủng theo từng trường, từng khối, lớp, từng địa bàn để
làm cơ sở lập kế hoạch tổ chứctiêm chủng; đồng thời phối hợp với ngành y tế bố trí
thời gian, địa điểm tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục phù hợp, đảm bảo an toàn
theo yêu cầu chuyên môn của ngành y tế. Đảm bảo nguyên tắc 5K trong phòng
chống dịch.
2.4. Phân công nhân sự theo dõi, rà soát, kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, đôn đốc
học sinh tham gia tiêm chủng theo đúng thời gian quy định.
3. Chủ trì, phối hợp với ngành y tế tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc
triển khai tổ chức thực hiện tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn.
4. Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình an toàn tiêm chủng, kịp thời đề
xuất, báo cáo những trường hợp phát sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo. Cập nhật,
nhập liệu số liệu tiêm chủng thường xuyên, chính xác, đúng thời gian quy định.
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Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm các nội
dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);
- Sở Y tế (phối hợp);
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (phối hợp);
- Giám đốc Sở GD&ĐT (báo cáo) ;
- Các Phó GĐ Sở GD&ĐT;
- Chuyển ioffice (kèm đăng website Sở)
- Lưu: VT.
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