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HỎA TỐC 
 

              Kính gửi:  -    Trạm y tế các xã, thị trấn. 
 
 

Thực hiện các Văn bản số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ Y tế về việc 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). (Văn bản gửi kèm); Văn 

bản số 1527/SYT-NVY ngày 12 /5/2022 của Sở Y tế về việc nhu cầu vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). Nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh 

COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn huyện và triển khai tiêm chủng đúng đối 

tượng, an toàn, hiệu quả theo tình hình dịch và tiến độ cung ứng vắc xin; Trung tâm 

Y tế huyện Thạch Hà đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội 

dung sau: 

 1. Tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc 

lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022; 

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và từ 

12 đến dưới 18 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ 

điều kiện tiêm chủng trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Sở Y tế. 

 2. Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19: 

 - Đối tượng tiêm: Người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 trở lên có suy giảm 

miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao 

phơi nhiễm với COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch (Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch các cấp, tổ COVID cộng đồng…), công nhân, người làm việc các 

khu công nghiệp. 

 - Vắc xin sử dụng: Vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna 

sản xuất); Vắc xin do Astrazeneca sản xuất; Vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lại 

lần 1). 

 - Khoảng cách: Ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1). 

 - Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: Trì hoãn 3 tháng sau khi mắc 

COVID-19. 

 3. Tổ chức thực hiện: 



 - Phối hợp với Ủy ban nhân các xã, thị trấn rà soát đối tượng đề xuất nhu cầu 

vắc xin liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) gửi về Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà (khoa 

KSBT) trước ngày 21/5/2022 ( phụ lục kèm theo). 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Phòng Y tế; 

- Lưu VT-KSBT 

 Gửi VB điện tử. 
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