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 Bắc Kạn, ngày       tháng    năm 2021 

KẾ HOẠCH 

 Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 tại cơ sở cai nghiện 

 ma túy tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số: 99/KH-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 giai đoạn 

2021-2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; 

Căn cứ Kế hoạch số: 1326/KH-TTYT ngày 15/11/2021 của Trung tâm Y tế 

thành phố Bắc Kạn về Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho cơ 

sở cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021. 

Trung tâm Y tế thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi 2 tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng các loại vắc xin phòng 

COVID-19 để đạt được miễn dịch cộng đồng cho người dân trên địa bàn 

thành phố. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 đạt tỷ lệ ≥ 90% cho các đối tượng đã 

được tiêm mũi 1 tại cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Bắc Kạn. 

- Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

II. LOẠI VẮC XIN, ĐỐI TƯỢNG TIÊM, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Vắc xin: Sử dụng Vắc xin Comirnaty của hãng Pfizer - BioNTech 

2. Đối tượng tiêm 

Tất cả các đối tượng đã được tiêm mũi 1 ngày 18/11/2021 tại cơ sở cai 

nghiện ma tuý tỉnh Bắc Kạn. (Có danh sách gửi kèm) 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 7h30phút Ngày 09 tháng 12 năm 2021 

-  Địa điểm: Tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Bắc Kạn. 

III.  ĐẢM BẢO AN TOÀN TIÊM CHỦNG 

- Thực hiện Quy trình tiêm buổi tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

- Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 

10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng 

lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  



 

 

- Xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin COVD-19 theo Hướng dẫn xử 

trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng 

giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin Covid-19 ban hành kèm theo Quyết 

định số 1966/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

- Hướng dẫn của Bộ Y tế về giám sát phản ứng sau tiêm, hướng dẫn người 

được tiêm theo dõi các dấu hiệu, triệu chứng sau tiêm chủng theo Phụ lục 02 gửi 

kèm theo Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Để phòng phản ứng phản vệ có thể xảy ra khi tiêm vắc xin phòng 

COVID-19, để tránh mất thời gian lấy thuốc ra khỏi tủ hoặc hộp thuốc vì diễn 

biến phản ứng phản vệ rất nhanh, yêu cầu mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm 

vắc xin và tại khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng phải chuẩn bị và xử trí 

như sau: 

 + Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 1ml thuốc 

Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp). 

 + Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù 

nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy…) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin 

tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí  theo Hướng 

dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT.  

+ Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm 

tiêm Adrenalin 1mg/1ml.   

- Thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm ngay sau buổi 

tiêm theo Công văn số: 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường 

y tế về hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 và đặc điểm của vắc xin COVID-19. 

Quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19 theo Công văn số 5679/BYT-MT 

ngày 16/7/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế. 

IV. QUY TRÌNH BUỔI TIÊM PHÒNG 

1. Sơ đồ bố trí thứ tự các bước như sau:   

 

 

Bước 1: Bàn tiếp đón, khai báo y tế 

- Kiểm tra lại đối tượng theo danh sách đăng ký tiêm phòng. 



 

 

- Hướng dẫn người đến tiêm chủng đo thân nhiệt, rửa tay khô. Nếu có sốt thì 

bố trí cách ly tạm thời tại 01 phòng riêng. 

- Hướng dẫn đối tượng tiêm hoàn thiện phiếu đồng ý tiêm vắc xin phòng 

bệnh COVID-19, ghi số bàn khám sàng lọc trên phiếu và hướng dẫn đối tượng 

tiêm cầm phiếu này đến bàn khám sàng lọc. 

Bước 2: Bàn khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng 

- Đo huyết áp. 

- Khám sàng lọc trước khi tiêm phòng theo Mẫu phụ lục kèm theo Quyết 

định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021của Bộ Y tế. 

- Tư vấn trước khi tiêm phòng. 

- Hoàn thiện phiếu khám sàng lọc, ghi số bàn tiêm trên phiếu, hướng dẫn đối 

tượng tiêm phòng cầm theo phiếu khám sàng lọc đến bàn tiêm. 

(Những người đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô hấp và 

đang mắc các bệnh cấp tính khác thì chủ động tư vấn không đi tiêm chủng) 

Bước 3: Bàn tiêm 

- Kiểm tra thông tin trên phiếu khám sàng lọc. 

- Thực hiện kỹ thuật tiêm. 

- Trên phiếu khám sàng lọc: Khoanh tròn loại Vắc xin tiêm, ghi thời gian 

tiêm phòng, ký xác nhận đã tiêm phòng, hướng dẫn đối tượng tiêm cầm theo 

phiếu đến bàn theo dõi phản ứng sau tiêm. 

Bước 4: Bàn theo dõi phản ứng sau tiêm và cấp Giấy xác nhận đã tiêm 

phòng 

- Kiểm tra lại thông tin chữ ký xác nhận của bàn tiêm trên phiếu khám sàng 

lọc và giữ lại phiếu này. Cập nhật các trường hợp đã tiêm lên hệ thống phầm mềm 

tiêm chủng quốc gia. 

- Thực hiện theo dõi, giám sát, xử trí các bất lợi sau tiêm phòng. 

- Sau 30 phút, hướng dẫn đối tượng tiêm phòng hoàn thiện phiếu khảo sát 

những dấu hiệu gặp phải trong vòng 30 phút sau khi tiêm Vắc xin phòng COVID-

19. 

- Hoàn thiện và cấp Giấy xác nhận đã tiêm phòng Vắc xin phòng COVID-19 

- Tổng hợp nhanh các dấu hiệu gặp phải trong vòng 30 phút sau khi tiêm 

Vắc xin phòng COVID-19, báo cáo về Khoa Truyền nhiễm, Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS. 

2. Tổng hợp báo cáo theo dõi, giám sát xử trí phản ứng sau tiêm chủng 

- Y sỹ Nông Thị Chinh làm đầu mối báo cáo giám sát phản ứng sau tiêm 

chủng và có nhiệm vụ thu thập phản ứng sau tiêm chủng. 

- Tổng hợp theo mẫu qui định theo mẫu Phụ lục 7 - Sổ tay hướng dẫn thực 

hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  

 

 



 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa Truyền nhiễm, Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

mũi 2 tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn năm 2021.  

- Chuẩn bị các biểu mẫu theo quy định. 

- Kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đúng thời gian theo quy định.   

- Khử khuẩn khu vực tiêm phòng trước và sau khi tiêm phòng. 

2. Phòng Hành chính tổng hợp 

- Bố trí nhân lực tham gia tiêm chủng theo kế hoạch. 

- Phân công lái xe chuẩn bị sẵn sàng xe cứu thương thường trực 24/24 tại 

buổi tiêm chủng. 

3. Trạm Y tế phường Xuất Hóa 

- Hỗ trợ nhận lực gồm: 01 bác sỹ khám sàng lọc, 01 điều dưỡng thực hiện 

tiêm. 

- Chuẩn bị dụng cụ cho bàn tiêm, hộp chống sốc, bình Oxy. 

4. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn 

- Chuẩn bị địa điểm tiêm, bố trí các bàn theo kế hoạch. 

- Chuẩn bị đối tượng tiêm. 

- Hỗ trợ nhân lực cho buổi tiêm chủng. 

5. Khoa Dược - Trang thiết bị vật tư Y tế 

- Thực hiện nhập vắc xin tại mục “Nhập cấp phát” trên Hệ thống quản lý 

thông tin tiêm chủng quốc gia. 

- Thực hiện cấp vắc xin cho buổi tiêm chủng. 

- Bảo quản vắc xin đản bảo an toàn đúng quy định; 

- Cử viên chức thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhiệt độ các thùng đựng 

vắc xin đảm bảo theo đúng quy định. 

6.  Bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm ngay sau buổi 

tiêm theo Công văn số 102/MT-YT ngày 4/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y 

tế về hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 

và đặc điểm của vắc xin COVID -19. 

- Quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID -19 theo Công văn số 5679/ BYT-MT 

ngày 16/7/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế. 

7. Viên chức tham gia thực hiện nhiệm vụ trong buổi tiêm chủng 

7.1. Bộ phận tiếp đón: Có nhiệm vụ tiếp đón, hướng dẫn người đến tiêm 

phòng khai báo y tế, đo nhiệt độ và hướng dẫn đối tượng tiêm phòng ký phiếu 

đồng ý tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

7.2. Bộ phận khám sàng lọc  



 

 

- Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 

10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng 

lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

 (Đối với những người đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô 

hấp và đang mắc các bệnh cấp tính khác thì chủ động tư vấn không đi tiêm 

chủng) 

7.3. Bộ phận tiêm chủng 

- Tiếp nhận vắc xin từ khoa Dược - Trang thiết bị, VTYT, thực hiện tiêm vắc 

xin theo quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 và Sổ tay 

hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung ương. 

- Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 

1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm 

bằng nắp). 

Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, 

mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy …) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin tiêm 

bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi).  

Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm 

tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml. 

7.4. Bộ phận theo dõi, giám sát sau tiêm  

- Theo dõi, giám sát các đối tượng sau tiêm kịp thời phát hiện các dấu hiệu 

phản ứng sau tiêm.  

- Thực hiện xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo các 

Hướng dẫn chuyên môn (Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin 

COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

- Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 

1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm 

bằng nắp). 

 Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, 

mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy …) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin tiêm 

bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí  theo Hướng dẫn xử 

trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT.  

Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm 

tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml. 

7.5. Bộ phận cấp giấy xác nhận tiêm chủng: Cấp giấy xác nhận tiêm chủng 

cho đúng đối tượng được đã được tiêm chủng. 



 

 

(Có danh sách cán bộ tham gia và phân công vị trí thực hiện nhiệm vụ cụ thể 

tại Phụ lục  kèm theo)  

8. Đối tượng tiêm phòng 

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm các quy định về phòng, chống COVID-

19 đặc biệt là thực hiện tốt theo thông điệp 5K. 

- Sau tiêm phòng, ở lại theo dõi trong vòng 30 phút để kịp thời xử trí nếu có 

những phản ứng bất thường. 

- Hoàn thiện phiếu khảo sát những dấu hiệu gặp trong vòng 30 phút sau khi 

tiêm Vắc xin phòng COVID-19.  

- Giữ phiếu xác nhận đã tiêm chủng. 

- Sau thời gian theo dõi 30 phút tại điểm tiêm nếu đối tượng nào có biểu hiện 

bất thường về sức khoẻ thì cần báo cáo ngay cho người quản lý tại trung tâm cai 

nghiện ma tuý để kịp thời xử trí. 

IV. KINH PHÍ 

1.  Kinh phí Trung ương 

Trung ương hỗ trợ vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn để triển khai tiêm vắc 

xin phòng COVID-19.  

2.  Kinh phí chi từ nguồn kinh phí phòng chống dịch. 

In giấy đồng ý tiêm, phiếu khám sàng lọc, giấy xác nhận tiêm... 

Trên đây là kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 tại cơ 

sở cai nghiện ma tuý tỉnh Bắc Kạn năm 2021./.  

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Sở Y tế;              

- UBND thành phố;   (B/c). 

- TTKSBT tỉnh; 

- BGĐ TTYT; 

- UBND phường Xuất Hóa; 

- Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn; 

- TYT phường Xuất Hóa;                            (P/h).                                                   

- TT VHTTTT thành phố;         

- Các Khoa, phòng TTYT thành phố; (T/h).     

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHỤ TRÁCH 
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