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        Số:       /TB – THPTKĐ                              Hà Nội, ngày  22   tháng  11 năm  2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức tiêm vắc xin mũi 1 phòng COVID-19 cho học sinh 

Thực hiện kế hoạch của UBND quận Thanh Xuân về việc tổ chức điểm tiêm 

chủng lưu động tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bànquận Thanh Xuân,Trường 

THPT Khương Đình thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin mũi 1 phòng COVID-19 

cho học sinh như sau:  

1. Thời gian: Thứ Ba, ngày 23/11/2021. Thời gian cụ thể của từng lớp, theo từng 

ca như sau:  

❖ Sáng thứ Ba, ngày 23/11/2021  

CA 
THỜI GIAN CÓ 

MẶT 
   LỚP 

1 7h30 10A1, 10A2 

2 8h30 10A3, 10A4 

3 9h30 10A5, 10A6 

4 10h00 10A7, 10A8 

5 10h30 10A9, 10A10 

6 11h00 10A11, 10A12 

 

❖ Chiều thứ Ba, ngày 23/11/2021  

CA THỜI GIAN CÓ 

MẶT  

LỚP  

1 13h30 11A1, 11A2 

2 14h00 11A3. 11A4 



3 14h30 11A5, 11A6 

4 15h00 11A7, 11A8 

5 15h30 11A9, 11A10 

 

2. Địa điểm: Tại trường Trung học cơ sở Khương Đình   

Số 16, phố Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

3. Đối tượng:  

- Học sinh khối 10, 11 trường THPT Khương Đình  

4. Quy trình tiêm chủng:  

-  Đón tiếp, hướng dẫn khai báo y tế → Khu vực chờ trước tiêm chủng → Bàn khám 

sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng → Bàn tiêm chủng, ghi chép, vào sổ tiêm chủng → 

Khu vực ở lại theo dõi sau tiêm chủng  

 

 

5. Một số lưu ý:   

- Khi vào trường Học sinh và Cha mẹ học sinh tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn 

của điều  phối viên nhà trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện 

pháp chống  dịch, thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – 

Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”; Cha mẹ học sinh cần mang theo 

CMND/CCCD để đối chiếu khi cần thiết.  

- Nhà trường chỉ giải quyết cho học sinh tiêm vắc xin khi có cha hoặc mẹ đi 

cùng và CMHS phải ở lại với HS đến khi nhận “giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin”. 

Riêng trường hợp học sinh được sự quản lý của người giám hộ vui lòng mang theo 

các  giấy tờ sau để thực hiện việc xác nhận:   

+ CMND/CCCD.  

+ Giấy tờ minh chứng là người thân của HS.  

+ Giấy cam kết  
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- Cha mẹ học sinh/Học sinh khai báo y tế khi đến địa điểm tiêm theo mã QR tại 

trường THCS Khương Đình. 

- Khi đi tiêm, học sinh cần mang theo:  

+ CCCD/ CMT/ Giấy khai sinh  

+ Mang theo bút để khai các thông tin cần thiết và bình nước cá nhân.  

- Học sinh thuộc diện đang cách ly điều trị Covid (F0) không tham gia đợt tiêm 

phòng này.  

6. Giáo viên chủ nhiệm: 

- Thông báo cụ thể thời gian tiêm chủng cho từng phụ huynh học sinh và học sinh, 

hướng dẫn khai báo thông tin y tế cũng như tình trạng sức khỏe khi đến tiêm chủng. 

Hướng dẫn cha mẹ/người giám hộ, theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm chủng và 

phản hồi lại cho cán bộ y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Có mặt tại địa điểm tiêm chủng trước 30 phút ,phối hợp với phụ huynh học sinh 

để hướng dẫn học sinh lớp mình thực hiện đầy đủ quy trình tiêm chủng và theo dõi 

sát các diễn biến tình hình sức khoẻ của học sinh sau tiêm  

 

KT HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Tuấn Khanh  


