
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 30/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 

đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 (gửi kèm), Sở Giáo dục 

và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường có cấp Trung học 

phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là 

các đơn vị) triển khai một số nội dung sau: 

1. Đề nghị Ban chỉ đạo tiêm chủng phòng chống Covid-19 tại các địa 

phương quan tâm, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện tốt 

nội dung tại văn bản số 3118/SGDĐT-VP ngày 27/10/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về phối hợp triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho 

trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi (gửi kèm văn bản này). 

2. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trường học khẩn trương, nghiêm túc triển 

khai thực hiện một số nội dung phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng 

Covid-19 cho học sinh như sau:  

- Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các cơ sở giáo dục thường xuyên phải 

trực tiếp chỉ đạo công tác tiêm chủng cho học sinh của đơn vị mình. Phối hợp chặt 

chẽ với Y tế địa phương thực hiện nội dung tại văn bản số 3118/SGDĐT-VP ngày 

27/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo; công tác tuyên truyền và triển khai chiến 

dịch tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi tại đơn 

vị quản lý. 

- Thông tin đến học sinh, cha mẹ học sinh thời gian, địa điểm, hình thức 

tiêm (thực hiện theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 30/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 

12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 và kế hoạch của địa 

phương). 

- Cho học sinh nghỉ học trong những ngày diễn ra tiêm chủng; bố trí lại lịch 

thi giữa kỳ cho phù hợp với chiến dịch tiêm chủng, tránh tạo áp lực cho giáo viên, 
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học sinh. Điều chỉnh phân phối chương trình môn Giáo dục thể chất cho phù hợp, 

ưu tiên những bài dạy vận động nhẹ nhàng; tạm dừng tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa cho học sinh như tổ chức các giải thể thao (bóng đá, bóng chuyền, kéo co, 

điền kinh…). 

- Đảm bảo công tác hậu cần cho học sinh tại các điểm tiêm tại trường. Yêu 

cầu 100% Lãnh đọa các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế trường học, 

các lực lượng liên quan có mặt suốt thời gian diễn ra tiêm chủng cho học sinh của 

đơn vị mình tại điểm tiêm. 

- Chỉ đạo giáo viên của đơn vị, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm chịu trách 

nhiệm theo dõi sức khỏe học sinh sau tiêm chủng trong toàn thời gian học sinh 

học tại trường; thông báo các biểu hiện bất thường của học sinh cho phụ huynh, 

kịp thời thông tin tới cơ sở y tế để xử lý ngay nếu học sinh có biểu hiện sức khỏe 

không đảm bảo. 

- Phối hợp với cha mẹ học sinh thực hiện các nội dung sau: 

+ Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký tiêm chủng, Phiếu khai thác tiền 

sử bệnh tật, Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vac-xin phòng Covid-19... và nộp 

lại cho Ban tiêm chủng. 

+ Quan tâm chăm sóc sức khỏe học sinh trước, trong và sau những ngày 

tiêm chủng, đặc biệt trong ngày tiêm học sinh phải được ăn sáng đầy đủ tại nhà (đối 

với học sinh tiêm vào buổi sáng), ăn trưa tại nhà (đối với trẻ tiêm vào buổi chiều). 

Tạm thời cho học sinh dừng tham gia các môn thể thao tốn nhiều sức lực (ví dụ: 

Bóng đá, bóng chuyền, …) 

+ Phối hợp theo dõi sức khỏe học sinh sau tiêm chủng trong toàn thời gian 

học sinh không đến trường; thông tin các biểu hiện bất thường của học sinh cho 

giáo viên chủ nhiệm, cơ sở y tế để xử lý ngay nếu học sinh có biểu hiện sức khỏe 

không đảm bảo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế;  

- UBND các huyện (TX, TP); 

- GD, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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