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THÔNG BAO 
Tang ctrông tiêm vc xin phông COVID-19 

KInh gi:ri: 
- Thu trithng các dan vj và doàn th trong toàn Trung; 

- CB, VC, NTJD, sinh viênlh9c viên trong toàn Trung. 

Thrc hin kin chi do, hithng dn cüa B Giao thông 4n tâi, B Giáo 
d1ic và Dào tao, UBND thành phô Hái Phông ye vic day rnnh triên khai các 
bin pháp phông, chông dch COVID- 19, Hiu tru&ng yêu câu Thu tru&ng các 
dan vi, cá nhân CB, VC, NLD, sinh viên/hoc viên trong toàn TruO'ng thuc hiên 
mt so nhim vi, ci the nhu sau: 

1. Hin nay, tInh hInh djch bnh COVID- 19 trên th gió'i duqc di,r báo vn 
din bin phtlrc tap, khó 1uing vâi sir xuât hin cüa nhiêu biên the mdi. Trong 
nithc, tInh hInh dch bnh COVID-19 vn co bàn duçyc kiêm soát, các hot dng 
kinh te - xã hOi  tth 1i bInh thumg. Tuy nhiên, trong thO'i gian gân day, so ca 
mac mdi, so ca phài nhp vin, ca nng dang có chiêu hixàng gia tang; nhiêu dja 
phuang dA ghi nhQn các bien the mi cüa vi rut vói khânang lay nhanh han biên 
chüng gôc; xuât hin nhiêu bnh djch nhu sot xuât huyêt, cim müa... Dê tiêp titc 
bào v và duy trI ben vng thành qua phOng chông djch COVID-19, nhât là 
trong bôi cânh djch bnh dang có nguy co gia tang, to diêu kin phiic hOi, phát 
triên kinh tê - xã hi, Thu tru&ng các don vj don dôc CB, VC, NLD, sinh 
viênlhçc viên chü dng lien h vói y te dja phuang nai cu tri dê tiêm väc xin 
phOng Covid-19 mUi 3 và müi 4. 

2. Tram Y t, PhOng CTSV phi hç'p vth các dan vj rà soát, 1p danh sách 
CB, VC, NILE), sinh viênlhoc viên chua tiêm väc xin phông COVID-19 müi 3, 
müi 4 và báo cáo Hiu tru&ng trithc ngày 30/9/2022. 

Lien h: Bs. Phan Viêt Düc, diên tho.i: 0904325125. 

Yêu cu Thu trithng các don vj, cá nhân 1i-;-- u ,hiêm tue thuc 'ên./. 
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No'i nhân: 
- Nhu' trén; 
- TT DU, TT HBT; 
- Hiu tnróng (d báo cáo); 
- PHT Dirc (dê phôi hçip); 
-Luu:VT,TYT. 
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