
BQ GIAO THÔNG VAN  TAI CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIIT NAM 

TRUNG  DII HANG HA! VIT NAM Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

St: 5'/KH-DHHHVN Hái Phóng, ngày 05tháng 8 nàm 2022 

KE HO4LCH 

T chüc tiêm vc xin Covid- 19 müi 3, müi 4 dçit tháng 8/2022 tai  Trithng 

Thirc hin yêu câu cüa B Giáo diic và Dâo tto, B Giao thông 4n tãi, 
UBND thành ph Hái Phông ye vic. day manh  cong tác tiêm väc xin phông 
Covid-19 müi 3, müi 4. 

Can cü kin cüa S Y t Hái Phông v Cong van sé 924/DHHHVN 
ngày 01/8/2022 ye vic tiêm väc xin phông Covid-19 müi 3, müi 4 cho CB, VC, 
NLD, sinh viên!hcc viên. 

Truè'ng Dii h9c Hang hâi Vit Nam ban hành k hoach t chirc tiêm vc 
xin Covid-19 müi 3, müi 4 dçit tháng 8/2022 tai  Truông, ciii the nhu sau: 

I. Mite tiêu, yêu câu 
1. Muc tiêu: 
- Thi& 1p Nhà tnthng thành vñng xanh an toán trong phông, chông djch 

Covid-19 bang vic chü dng tiêm vãc xin phông Covid-19 cho tat ca CB, VC, 
NLD, sinh viên/hoc viên. 

- Hoàn thành vic tiêm vc xin phông Covid-19 mOi 3, mcii 4 cho 1.200 
CB, VC, NLD, sinh viênlhçc viên trong 1 ngày. 

2. Yêu câu: 
- Cong khai, minh bach  danh sách di tugng tiêm theo dung huông dn 

cüa các ca quan chrc näng, tao  ducic sir dông thun, hçp tác cüa CB, VC, NLD, 
sinh viênlh9c viên trong qua trInh triên khai. 

- Dam bão ti da an toàn tiêm chUng. 

II. Bôi ttrqng 
1. Nguyen tãc 
- Trin khai di vi tt câ các dcm vj thuc Truông, phn du tiêm ht sé, 

luçing väc xin duçic phân bô. 

- Huy dng toàn b các dan vj, doàn th tham gia chin djch tiêm chUng. 
2. Dôi tu'çrng 

- CB, VC, NLD, sinh viênlh9c viên trong toàn Tnrng. 

III. Thôi gian, phu'o'ng thfrc, dja dim ti chile tiêm 
1. Thôi gian trin khai 

- Th?yi gian râ soát, tng hçip danh sách, b trI dja dim: 2 ngày. 

- Thii gian tiem tir 08h00 dn 17h00 ngày 11/8/2022: 1 ngày. 
- Th?i gian hoàn thin dü 1iu, theo dOi sau tiêm: 7 ngày. 



2. Phtrong thurc, dja diem tiêm 
- Phuang thirc: phi hçp vi ca s& tiêm chüng là Vin Y h9c biên VN. 

- Dja diem tiêm: ti Thu vin Trithng Dti h9c Hang hái Vit Nam (C6). 

IV. Ni dung hoit dng 

1. Cong tác chuân bi 
- Hçp Ban chi dao  phông, chông djch Covid-19, To diêu hành chiên djch 

tiêm vc xin cüa Nhà trumg dê quán trit, chi do các dun vj tham gia. 

- Truyn thông cho CB, VC, NLD, sinh viênlh9c viên ye diên biên tInh 
hInh dch, qua trInh phát trin, st'r dung vac xin, 1oti vac xin phông Covid-19, igi 
ich, tInh an toàn cüa vàc xin. 

- Thông báo, lap danh sách CB, VC, NLD, sinh viên!h9c viên dang k. 

- D9n d9p, b trI dja diem tiêm ti Thu vin Trung. 

- In n biu mu sir drng trong, sau qua trInh tiêm chUng theo quy djnh. 

2. T1 chü'c tiêm chüng 
- Buc 1: Tlc hin cac bin pháp phông cMng djch di vth CB, VC, 

NILD, sinh viênlhçc viên den tiêm bang vic khai báo y tê, do than nhit, sat 
khuân tay, dam bào giãn cách, deo khâu trang. 

- Bu&c 2: Din thông tin cá nhân vào các mu biu 

- Brnc 3: Khám sang 19c, chi djnh tiêm vc xin 

- Bithc 4: Kim tra, dánh dâu, b sung dü 1iu trên may tInh 

- Bithc 5: Vit thông tin cá nhân vào mu Giy chirng nhn tiêm vc xin. 

- Buác 6: Thirc hin tiêm, theo dOi sau tiêm 30 phiit, phát giy huàng dn 
theo dOi sau tiêm tai nhà cho CB, VC, NILD, sinh viên/hoc viên. 

- Buó'c 7: Thii gian hoàn thin dtt lieu, theo dOi sau tiêm theo quy djnh. 

3. Cong tác sau tiêm 
- Thrnmg trirc tu v.n, hurng dn cho CB, VC, NLD, sinh viênlhoc viên 

theo dOi, chàm soc st'rc khóe sau tiêm 7 ngày. 

- Cp nht, chinh sira, hoàn thin dQ lieu CB, VC, NLD, sinh viên/hoc 
viên di tiêm dê bàn giao danh sách theo mu cho Vin y h9c bin. 

- Kim kê, phát Giy chirng nhn cho CB, VC, NLD, sinh viên!hoc viên. 
- Báo cáo theo quy djnh. 

V. TO chfrc thtrc hiên 
1. Tram Y tê 

- Là du mi lien he vói S Y th, co s tiêm chñng v k hoch t chic 
tiêm väc xin cüa thânh phô lien quan den Nba truOng. 

- Chü trI, phôi hçip vi các dun vj trong toàn Truông trin khai các ni 
dung hot dtng trong Ké hoich. 

- Lp Di,r trü kinh phi t chtrc tiêm vc xin cho CB, VC, NLD, sinh 
viên!hoc viên. 



2. Phông Cong tác sinh viên 
- ChÜ trI, phi hap vâi các Khoa/ Vin thông báo, rà soát, tng hap danh 

sách sinh viênlh9c viên dàng k tiêm. Cir can b,chuyên viên phi trách may tInh 
tai các buôi tiêm. 

- Cp nht, chinh sra, hoàn thin dü 1iu sinh viênlh9c viên di tiêm dê bàn 
giao danh sách theo mu cho Vin Y hçc biên. Kiêm kê, phát Giây chüng nhn 
tiêm väc xin cho các Khoal Viên. 

3. Các Khoa/ Viên có sinh viên 
- Truyên thông v lçii Ich cüa vic tiêm vc xin sim, thông báo, rà soát, 

tong hop danh sách CB, VC, NLD, sinh viênlh9c viên dàng k tiêm, gi:ri Phông 
Cong tác sinh viên theo kê hoch. 

- Cir can b, nhân viên tham gia các hoat dng trong và sau bui tiêm. 

4. Cong doàn, Doàn thanh niên 
- TIch crc truyên thông cho CB, VC, NLD, sinh viênIhc viên ye loi vc 

xin phông Covid-19, lçii ich, tInh an toàn cüa vãc xin. 

- Doàn thanh niên cir can b và 25 sinh viên tInh nguyen tham gia cong 
tác bô tn dja diem tiêm, may tinh, h trçY các buM tiêm. 

5. Thir vin 

- T chüc d9n dçp, b trI tang 3 cüa Thu vin d t chirc tiêm ti Truèng 

- Cr toàn b can b, nhân viên tham gia cong vic phü hap ti bui tiêni.NG 

6. Ban Bão ye 

- Dam bâo an ninh trt tir trong và xung quanh khu virc tiêm. 

- Bô tn ch dê xe cho CB, VC, NLD, sinh viênlhoc viên dn tiêm. 
7. Phông To chü'c - Hành chInh 
- PMi hap cüng Thu vin, Doàn thanh niên b trI dja dim tiêm. 

- Th%rc hin cong tác truyn thOng, dàng tin v dcrt tiêm vc xin müi 3 cho 
CB, VC, NLD, sinh viênlh9c viên trên trang Web cüa Trumg. 

8. Phông Quãn trl - Thit b 

Darn bào duy tn diên, nuâc dy dü cho khu v1xc tiêm chUng. 

9. Phông K hoch - Tài chInh 

Chun bj kinh phi dy dü cho các hot dng tiêm v&c xin ti Trung. 

Trên day là K hoch tiêm vc xin phông Covid-19 mUi 3, mUi 4 dçrt 
tháng 8/2022 cho CB, VC, NLD, sinh viênlh9c viên, Hiu trung yêu câu T 
truàng các dan vj, cá nhân lien quan nghiêm tic 

NAM , 
'4 .  

AToi iii, in: 
- DU, HDT; 
- Hiu trtl&ng (de báo cáo); 
- PHT Diirc (de phôi hap); 
- Dan vj, doàn the trong Trumg; 
- Liru: VT, TYT. 

KT. HIU TRLIONG 
PHO HIEU TRUONG 

PS.TS, 1J 
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