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THÔNG BÁO
Về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm Vắc xin Covid – 19 trên địa bàn xã

Hiện nay, biến thể phụ BA.5 của Omicron đã ghi nhận tại nhiều quốc gia và 
đã xuất hiện tại Việt Nam, biến thể phụ này có khả năng lây lan nhanh hơn 12% so 
với biến thể phụ BA.2 đang phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Do vậy, trong thời 
gian tới, các ca nhiễm biến thể phụ BA.5 có thể ghi nhận nhiều hơn trong cộng 
đồng ở nước ta. Như vậy, số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian đến do sự xuất 
hiện biến thể phụ BA.5.

Thực tiễn cho thấy, vắc xin là vũ khí quyết định, việc đẩy mạnh tiến độ tiêm 
vắc xin là hết sức cần thiết. Mục tiêu cao nhất là kiểm soát dịch bệnh, không để 
bùng phát trở lại để phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Phòng chống dịch là 
nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; tiêm vắc xin là quyền lợi, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của mỗi người dân với chính mình, gia đình và cộng đồng, xã hội.

Việc chủ quan không cần phải đi tiêm vắc xin nhắc lại là hoàn toàn không  
đúng và sẽ gặp nguy hiểm nếu tình trạng miễn dịch của người đó giảm sút, nhất là 
những người có cơ địa suy giảm miễn dịch, người trên 50 tuổi, người mắc bệnh 
nền, trẻ em và những ai làm việc trong môi trường có nguy cơ tái nhiễm.

Để có thể tiếp tục duy trì miễn dịch cộng đồng và hạn chế thấp nhất các 
trường hợp mắc mới hoặc tái nhiễm COVID-19 ảnh hưởng đến sức khỏe của 
người dân, UBND xã yêu cầu:

1. Mỗi người dân, mỗi gia đình cùng với chính quyền địa phương và các ban, 
ngành hưởng ứng và vận động mọi người cùng hưởng ứng chiến dịch tiêm nhắc lại 
vắc xin Covid -19. 

2. Hãy đưa trẻ từ 5 – 18 tuổi đến trạm y tế xã để được tiêm mũi 1 (nếu chưa 
tiêm) và tiêm mũi 2 (đối với những người đã tiêm mũi 1 và  đến lúc tiêm mũi 2). 

3. Ai đã tiêm mũi 2 đến thời gian tiêm mũi 3 và ai đã tiêm mũi 3 đến thời 
gian tiêm mũi 4 thì khẩn trương đến Trạm y tế xã hoặc Trung tâm y tế huyện để 
được tiêm nhắc lại hoặc tiêm từ đầu nếu chưa tiêm.

4. Giao Trạm y tế xã  phối hợp với các đồng chí trưởng thôn, các nhà trường 
chủ động rà soát các đối tượng trong diện được tiêm phòng Covid – 19



UBND xã đề nghị các cơ quan, tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã và toàn thể 
nhân dân nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo xã;
- Lãnh đạo các thôn;
- Trạm y tế;
- Công an xã;
- Lưu.
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