
BQ GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA XA HQ! CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG DH HANG HA! VIT NAM Dc 1p  -  Tir do -  Hnh phüc 

St: q/TB-DHHHVN Hái Phông, ngày tháng 8 nãm 2022 

THÔNG BAO 
T chfrc tiêm vc xin phông COVID-19 müi 3, müi 4 ctqt tháng 8/2022 

KInh gri: 
- ThU trrnmg các dcm vj và doàn th trong toàn Tnrng; 

- CB, VC, NLD, sinh viênlh9c viên toàn Trueing. 

Hin nay dch bnh COVID- 19 dà duçc kirn soát t&, trong do vc xin phàng 
COVID-19 dä cho thây hiu qua trong vic bão v giãm khã nãng bnh ntng, han  ché 
nhp vin, thm chI là ngän ngira tU vong do COVID-19. Tuy nhiên, djch bnh 
COVID-19 vn tiêp tic diên biên khó liRng, nhât là nguy co xuât hin the biên the 
med cO the lam cho djch bnh trâ len phUc tap, gia tang tth lti. Dông thai các djch 
bnh khác nhix sot xuât huyêt, CUm A . dang bi.rerc vào giai dotn cao diem có the 
bUng phát thành dch. 

Tiêm vc xin phông COVID-19 là quyn 1çi, nghia vii, trách nhim cUa mi CB, 
VC, NLD, sinh viên/h9c viên, vâi bàn than, vâi gia dInh và cong dng. D bão v sUe 
khOe cUa CB, VC, NLD, sinh viênlh9c viên và dam bão eác hott dng giâng day, lam 
vic din ra bInh thithng, hiu qua, Nhà tru&ng to chi:rc tiêrn väc xin phông COVID- 19 
mlii 3, mUi 4 vào ngày 11/8/2022, cii the nhu sau: 

Dja diem Khung thôi gian Dôi ttrçrng 

TAng 3 nhà C6 (Thu vin) 

08h00 -09h30 CB,VC, NLD khi dào tto 

09h30-1 lh0O 
CB,VC, NLD khôi phông, ban, 
trung tam, cong ty 

13h15 - 16h30 
Sinh viên (PhOng CTSV thông báo 
khung gi chi tiêt) 

ChU , di tucTng gm các CB, VC, NLD, sinh viên/h9c viên dã dang k tiêm theo 
Thông báo s 73 1/TB-DHHHVN ngày 17/6/2022 và nhtrng nguYi dU diêu kin tiêrn 
mfli 4 tInh den ngày 11/8/2022: Ngi.thi däi tiêm mUi 3 duge trên 4 tháng; Ngui dà mac 
COVID-19 sau khOi bnh duçc trên 3 tháng. 

Khi di tiêm, CB, VC, NLD, sinh viên/h9c viên mang theo Giy chUng nhn dã 
tiêm mfli 2, mfli 3. 

Lien h khi cAn them thông tin: Bs. Phan Vi& DUe, din thoai: 0904325125. 

Yêu cAu ThU truâng các don vj, cá nhân lien s tUe thire hin./ 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- TT DU, TT HilT; 
- Hiu trixàng (d báo cáo); 
- PHT D(rc (dé phoi hçp); 
- Liru :VT TYT. KT, HIEU TRIJO,NG 

PH6 HIEU TRLJONG 

P3S,TS4I 
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