


1, ĐỊA ĐIỂM TIÊM NGỪA

Từ 23/7/2021 đến 29/8/2021(38 ngày)



2, HOẠT ĐỘNG TIÊM NGỪA: Từ 7g – đến hoàn thành









Sổ sức khỏe điện tử







3, Báo cáo kết quả

1, Đối tượng tiêm: Doanh nghiệp, nhân dân xã Đông Thạnh huyện 
Hóc Môn.

2, Vaccine: Astra Zeneca, Moderna, Vero cell.

3, Tổng số được tiêm: 13,331 trường hợp.

4, Nguyên nhân hoãn tiêm: Cao HA, bệnh nền & lo lắng, hiện tại 
không khỏe …

5, Sự cố sau tiêm :

- Phản vệ độ 1: 12 trường hợp.

- Phản vệ độ 2: 5 trường hợp.

Tất cả đều được đội cấp cứu MEDIC xử trí an toàn, theo dõi tại BV 
Xuyên Á.



ĐỘI TIÊM AN TOÀN & CÓ XN ĐỊNH KỲ.



4, KẾT LUẬN
1, Vaccine: 1 trong những chìa khóa quan trọng để có thể thoát được 
dịch & quay lại hoạt động bình thường.

2, Chúng ta có kinh nghiệm thực tế & các hướng dẫn mới nhất của BYT: 
Mở rộng nhiều đối tượng được tiêm hơn.

3, Kinh nghiệm tổ chức buổi tiêm là sự nổ lực và hợp tác hết sức nhịp 
nhàng  của các bộ phận: Đội tiêm ngừa, cấp cứu, các tình nguyện viên 
tiếp đón hướng dẫn & nhập liệu.

4, Kết quả:+ Góp phần cho > 70 % dân trong xã Đông thạnh được tiêm.
+  Sự hài lòng của các người đi tiêm, giáo viên, tình nguyện 

viện tại điểm tiêm.



TIÊM NGỪA TẠI MEDIC CHO ĐỐI TƯỢNG 
LỚN TUỔI & BỆNH NỀN QUẬN 10.

Từ ngày 30 / 7 / 2021 – 4 / 8 / 2021.



TIÊM NGỪA TẠI MEDIC MŨI 1 ĐỢT 2 CHO CÁC 
NHÂN VIÊN MEDIC (Ngày 9 / 8 / 2021.): 48 Pfizer-23 AZ.



TIÊM NGỪA COVID-19 MŨI 2 CHO NHÂN VIÊN MEDIC.  
(Ngày 1-2 / 09 /2021)



Ngày 31 / 08 / 2021.
Danh sách nhân viên tiêm. 
Thông báo lịch tiêm theo giờ.



NGÀY 1 – 2 / 09 /2021.





KẾT QUẢ

- Danh sách nhân viên là 653 cho đợt tiêm mũi 2.

- Tổng số nhân viên được tiêm mũi 2: 468 nhân viên (71,7%).

- Không có trường hợp hoãn tiêm hoặc phải chuyển viện tiêm.

- Nhiều lý do không đi tiêm.

- Đợt tiêm an toàn, không có sự cố sau tiêm.

- Các trường hợp chống chỉ định tiêm mũi 2 cùng loại đã được tư 
vấn và hướng dẫn liên hệ phòng nhân sự để lên danh sách & sẽ 
thông báo khi có tổ chức tiêm để không sót lại.

- Các F0 và đã khỏi bệnh: Hiện tại không tiêm.



Sổ sức khỏe điện tử



KẾT LUẬN

1, Sự nổ lực và kết hợp nhuần nhuyễn của các bộ phận: Đội 
tiêm ngừa, cấp cứu, hành chánh, nhân sự góp phần làm cho 
đợt tổ chức tiêm ngừa mũi 2 đã kết thúc tốt đẹp, an toàn, đảm 
bảo giãn cách.

2, Lưu ý: THEO DÕI TÁC DỤNG PHỤ SAU TIÊM.

3, CHÚC MỪNG CÁC NHÂN VIÊN MEDIC ĐÃ HOÀN THÀNH 
TIÊM NGỪA COVID 19 !!



Cảm ơn !
Đội tiêm ngừa COVID-19 chân thành cảm ơn:

- BS Giám đốc.

- Các khoa phòng.

- Đội xe MEDIC.

đã hổ trợ hết mình cho các thành viên đội tiêm 
ngừa MEDIC hoàn thành nhiệm vụ .


