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THÔNG BÁO 
Về việc Triển khai tiêm vacxin phòng Covid-19 

 cho công dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thị trấn Rạng Đông. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-

19 huyện Nghĩa Hưng.  

Để đẩy mạnh công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn thị trấn Rạng Đông. UBND thị trấn, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 

thị trấn Rạng Đông thông báo việc tổ chức tiêm vacxin phòng bệnh Covid-19 cho 

công dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thị trấn Rạng Đông, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tiêm: Công dân thị trấn Rạng Đông từ 18 tuổi trở lên chưa 

được tiêm vacxin phòng Covid-19 và công dân đã được tiêm mũi 1 ngày 

13/8/2021 và tiêm ngày 15/9/2021 . 

2. Thời gian tổ chức tiêm áp dụng cho từng Tổ dân phố cụ thể như sau: 

* Chiều thứ 2, ngày 08/11/2021: 

- Từ 13 giờ đến 14 giờ 30: Tiêm vacxin cho công dân TDP 8; TDP 3. 

- Từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 00: Tiêm vacxin cho công dân TDP 9; TDP 11. 

* Sáng thứ 3, ngày 09/11/2021: 

- Từ 07 giờ đến 09 giờ 00: Tiêm vacxin cho công dân TDP 6; TDP 7. 

- Từ 09 giờ đến 11 giờ 00: Tiêm vacxin cho công dân TDP 4; TDP 5. 

* Chiều thứ 3 ngày 09/11/2021 

- Từ 13 giờ đến 14 giờ 30: Tiêm vacxin cho công dân TDP Đông Bình; 

TDP 1. 

- Từ 14 giờ đến 17 giờ 00: Tiêm vacxin cho công dân TDP 10; TDP 2. 

     3. Địa điểm tiêm: Nhà văn hóa trung tâm UBND thị trấn Rạng Đông. 

* Lưu ý:  

- Công dân đang thực hiện cách ly y tế tại nhà không tiêm vacxin đợt này. 

- Để đảm bảo cho kế hoach tiêm vacxin phòng Covid-19 đạt kết quả cao 

UBND thị trấn, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị trấn Rạng Đông đề 

nghị công dân thị trấn thuộc diện được tiêm vacxin phải điền đầy đủ thông tin vào 

mẫu phiếu tiêm do Ban chỉ huy tổ dân phố và tổ Covid cộng đồng chuyển đến (khi 

đi tiêm công dân phải mang theo giấy này, Căn cước công dân và Thẻ BHYT để 

kiểm tra). Những trường hợp trong diện được tiêm vacxin phòng Covid-19 chưa 

nhận được phiếu tiêm chủ động liên hệ với đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố nơi 

đang thường trú để nhận phiếu.  



- Vì quyền lợi, vì sức khỏe của bản thân, của gia đình và cộng đồng. Với 

trách nhiệm của công dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

UBND thị trấn, BCĐ phòng chống dịch bệnh covid-19 thị trấn Rạng Đông đề nghị 

công dân trên địa bàn thị trấn đến đúng thời gian, địa điểm nêu trên để thực hiện 

việc tiêm vacxin và nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K. 

- Đối với công dân đến tiêm không đúng thời gian quy định đối với Tổ dân 

phố mình thì không được chen ngang mà phải đợi hết thời gian tiêm cho đơn vị Tổ 

dân phố kế tiếp thì mới được tiêm./. 
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