
 

 

   

THÔNG BÁO 

Lịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 ( mũi 4) đợt 1 

năm 2022 tại thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn 

           

   Kính gửi: 

 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố. 

- UBMT Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội thành 

phố. 

- UBND các phường xã. 

 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-SYT ngày 01/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Lạng 

Sơn về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 

2 ( Mũi 4) năm 2022; Kế hoạch số:  221  /KH-TTYT, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng sơn; Kế hoạch số 155/KH-TTYT, ngày 

07/6/2022 của Trung tâm y tế thành phố Lạng Sơn về việc triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 ( mũi 4) đợt 1năm 2022 tại 

thành phố Lạng Sơn. 

 Trung tâm Y tế thành phố thông báo lịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

liều nhắc lại lần 2 (Mũi 4) đợt 1 năm 2022 đến các đơn vị thuộc thành phố cụ thể 

như sau: 

1. Đối tượng tiêm:  

-  Người từ đủ 50 tuổi trở lên;  

-  Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng 

- Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với 

COVID-19 bao gồm: Cán bộ y tế, thành viên BCĐ PC dịch. 

2. Khoảng cách tiêm:  

- Ít nhất là 4 tháng sau tiêm mũi 3 

- Người đã mắc Covid-19 sau tiêm mũi 3: Trì hoãn 3 tháng sau khi mắc 

COVID-19. 

2. Vắc xin sử dụng: Vắc xin Pfizer  

3. Thời gian tiêm: Ngày 15/6/2022  

- Buổi sáng: 7 giờ 30 - 11 giờ 00 ( Các cơ quan, đơn vị thành phố ) 

- Buổi chiều: 13 giờ 30 - 16 giờ 30 ( UBND các phường, xã  ) 

3. Địa điểm tiêm:  
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- Tại Trạm Y tế phường Vĩnh Trại, Khu tái định cư khối 2, phường Vĩnh 

Trại, TP Lạng Sơn.  

4. Lưu ý: Để đảm bảo thời gian, tiến độ tiêm chủng và thực hiện tốt công 

tác phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế thành phố đề nghị: 

- Mỗi cá nhân chuẩn bị trước khi đến tiêm Phiếu đồng ý tham gia tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 và Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên theo mẫu gửi kèm Thông báo 

này, in 2 phiếu trên 2 mặt cùng 1 tờ giấy (Không điền Mục I. Sàng lọc và Mục II. 

Kết luận trong Phiếu sàng lọc). 

- Khi đi tiêm mang theo giấy chứng nhận đã tiêm mũi 3 hoặc xuất trình 

chứng nhận tiêm chủng trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-Covid để làm 

căn cứ xác nhận đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại lần 2 ( mũi 4). 

- Mọi người đến tiêm đều phải đeo khẩu trang và thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Sau khi tiêm ở lại ít nhất 30 phút theo dõi để đề phòng các phản ứng bất 

lợi sau tiêm có thể xảy ra. 

- Kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân trên giấy chứng nhận tiêm chủng và đề 

nghị bộ phận trả kết quả sửa ngay nếu phát hiện sai sót. Cài đặt ứng dụng Sổ sức 

khỏe điện tử để kiểm tra chứng nhận tiêm chủng và báo cáo các phản ứng bất lợi 

sau tiêm. 

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị để Chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 đạt hiệu quả và an toàn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBNDTP (B/c); 

- BCĐ PCD COVID-19 TP ( B/c); 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Lưu: VT.. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Hoàng Thị Hiền 
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