
TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG 

Triển khai tiêm chủng Vắc xin  phòng dịch Covid - 19 cho học sinh khối lớp 9 

 

Thực hiện Phương án số 3048/PA-TTYT ngày 26/11/2021 của Trung tâm y 

tế quận Long Biên về tổ chức tiêm vắc xin  Covid -19 đợt 32 trên địa bàn quận Long 

Biên. Trường THCS Sài Đồng trở thành điểm tiêm cho học sinh khối lớp 9 học tại 

3 trường THCS : Sài Đồng, Phúc Đồng, Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Chiều ngày 26/11/2021, trường THCS Sài Đồng đã cử một số đồng chí giáo 

viên, nhân viên chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ cho việc tổ chức tiêm vắcxin cho 

học sinh khối lớp 9 . 

 
Kê gọn bàn ghế học sinh để làm phòng khám sàng lọc trước khi tiêm  

và phòng tiêm chủng vắc xin. 

 



 

 

 Quét và lau sạch phòng chờ khám sàng lọc trước khi tiêm  

 

Kê ghế chuẩn bị cho khu vực theo dõi học sinh sau tiêm 30 phút, 

 kê ghế đảm bảo giãn cách 



 

 

Khu vực cổng trường có bảng hướng dẫn khu vực để xe của phụ huynh học 

sinh từng trường, bố trí bảng tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh 

 Covid -19 , có bàn để nước sát khuẩn tay nhanh và khẩu trang y tế . 

 

 

8h sáng thứ Bảy ngày 27/11/2021 tại điểm tiêm trường THCS Sài Đồng triển 

khai tiêm vắc xin cho học sinh khối lớp 9 học tại 3 trường THCS : Sài Đồng, Phúc 

Đồng, Nguyễn Bỉnh Khiêm. 



 

Học sinh và PHHS được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay tại cổng trường 

trước khi vào phòng chờ khám để tiêm vắcxin 

 

 

 



Nhà trường đã bố trí các điểm đo thân nhiệt cho học sinh và phụ huynh tránh 

tập trung đông người tại một điểm đo thân nhiệt. 

           Khi triển khai tiêm vắc xin cho học sinh nhà trường đã thực hiện các 

nguyên tắc: 

           - Nhà trường phối hợp với UBND phường, Trạm y tế và Công an phường tiến 

hành tổ chức tiêm chủng Vacxin phòng dịch Covid-19 cho toàn thể học sinh đang 

học tập tại trường  

           - Việc tiêm chủng phải được sự đồng ý của phụ huynh học sinh hoặc người 

giám hộ bằng văn bản đăng kí tiêm chủng. 

 - Trường THCS Sài Đồng có trách nhiệm tổ chức, quản lí, tuyên truyền, thông 

báo đến phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh, điều hành đảm bảo an ninh 

trật tự, công tác phòng, chống dịch. Cơ quan y tế là đơn vị chịu trách nhiệm hoàn 

toàn về chuyên môn, trang thiết bị vật tư y tế hao mòn, vacxin, khám sàng lọc, tư 

vấn về chuyên môn theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền. 

            Nhà trường đã thực hiện Quy trình tiêm theo đúng các bước trong kế 

hoạch đã xây dựng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid - 19. 

 Bước 1: Học sinh, PHHS khai báo y tế tại nhà trên hệ thống phần mềm sức 

khoẻ điện tử hoặc PC-Covid, nếu thấy các biểu hiện ho, sốt, khó thở… thì tạm dừng 

đến trường và thông báo với GVCN, cơ quan y tế địa phương. 

Bước 2: Học sinh đến trường đi theo đường phân luồng từ cổng; GVCN chia 

đôi lớp thành 2 phòng, học sinh ngồi mỗi người một bàn; để xe theo hướng dẫn của 

bảo vệ. 

+ Lối đi số 1 dành cho các lớp HS Trường THCS Sài Đồng tiêm khu vực nhà 

A 

+ Lối đi số 2 dành cho các lớp HS Trường THCS Phúc Đồng, THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm tiêm khu vực nhà C 

Bước 3. Nhận và ghi các tờ khai y tế 

Bước 4. Di chuyển về khu khám sàng lọc (có nhân viên hướng dẫn) tầng 1 

nhà A-A102( THCS Sài Đồng) tầng 1 nhà C – C102( THCS Phúc Đồng, THCS 

Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Bước 5. Di chuyển vào khu Tiêm Vacxin tại tầng 1 nhà A- A103( THCS Sài 

Đồng), tầng 1 nhà C – C103( THCS Phúc Đồng, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Bước 6. Ngồi nghỉ, chờ theo dõi 30 phút sau tiêm tại tầng 1nhà A-

A101,104,105 

( THCS Sài Đồng), tầng 1 nhà C – C101, khu vực căng tin (THCS Phúc Đồng, THCS 

Nguyễn Bỉnh Khiêm). 

Bước 7. Khi nhân viên y tế cho ra về, HS , PHSH lấy xe ở khu vực cổng 

trường( đã phân khu) lấy xe để ra về. 



           Bước 8. Tại nhà, cha mẹ/người giám hộ giám sát, theo dõi sức khoẻ c của học 

sinh trước, trong và sau khi tiêm chủng.  

 

Học sinh ngồi chờ khám sàng lọc trước khi tiêm tại các lớp học 

 

Học sinh được khám sàng lọc trước khi tiêm vắcxin Covid -19 

 



 

Học sinh khối lớp 9 được tiêm chủng vắc xin Covid – 19 

  

        Sau khi tiêm vắc xin học sinh về phòng theo dõi sau khi tiêm ít nhất 30 phút 

rồi được bố mẹ cho về nhà theo dõi sức khỏe tại nhà theo hướng dẫn của Cán bộ 

của Trạm y tế. 



 

Mỗi học sinh được phát một tờ hướng dẫn sau khi tiêm vắc xin Covid -19 



 

Phòng tin học của nhà trường được bố trí để làm phòng nhập liệu  

thông tin tiêm chủng cho học sinh trên hệ thống  

và viết phiếu chứng nhận tiêm cho học sinh 



 

 

 

Thông tin tiêm chủng vắc xin của học sinh Trường THCS Sài Đồng được 

nhập đầy đủ trên phần mềm của hệ thống tiêm chủng 

http://tiemchungcovid19.moh.gov.vn 

                                                                          Tác giả : Dương Thị Ngọc Bích 


