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V/v tiêm vãc xin phòng Covid-19 

Nam Trvc, ngày 01 tháng 5 n�m 2022 

Kính gui: - Trung tâm y tê huyÇn; 
- UBND các x�, thË trån. 

C�n cú Ké ho¡ch sÑ 54/KH-UBND ngày 11/7/2021 cça Úy ban nhân dan 

huyên Nam Truc vÁ Triên khai Chién dËch tiêm vac xin phòng Covid-19 huyÇn 
Nam Truc, n�m 2021-2022. 

De moi nguoi dân ttr 18 tuÑi trò lên có �ç �iÁu kiÇn tiêm duoc tiem v�c 

xin phòng Covid-19, UBND huyÇn to chúc tiêm vét mki 1, mqi 2, müi 3 cho 

nguoi dân trên �Ëa bàn huyÇn ljch cy thê nhu sau: 
1. Thoi gian: të 7h30' �ên 10h30' ngày 11/5/2022. 
2. Dja diêm: Nhà v�n hóa xä Nam Hùng 
3. Doi tuong tiêm: Nguoi tir 18 tuôi trö lên. 
4. Trung tâm Y tê. 
- Chuân bË nhân lyc �¿ thuc hiÇn tiêm chung an toàn, hiÇu qua. 
- Trên co sß sô lugng nguròi ��ng ký tiêm cça các x�, thË trân bôô trí lrong 

vãc xin �Ã tiêm cho nhân dân, tránh tinh trang nhân dân dên tiêm må khong co 

v�c xin. 
5. UBND các x�, thË trân. 
- Rà soát, lp danh sách, thông báo cho nhân dân thuÙc �ôi tuong tiêm 

biêt dê duoc tiêm v�c xin phòng Covid-19. 

-Chuan bj các biêu mâu tiêm chùng nhu: Phieu khám sàng loc, phiêu 

�ông ý tiêm chûng, huóng dân theo doi sau tiêm...cho nhân dân. 

Yêu câu các don vË nghiêm túc triên khai, thrc hiÇn./. 
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