SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tiêm chủng Vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh
Năm học 2021 - 2022
Thực hiện theo Kế hoạch tiêm Vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh của Sở Giáo dục và Đào
tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm y tế Quận Bình Thạnh, trường THPT Trần Văn Giàu
thông báo về việc tổ chức tiêm Vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh như sau:
1. Đối tượng được tiêm vaccine:
 Học sinh trường THPT Trần Văn Giàu năm học 2021 – 2022 đồng ý tiêm vaccine ngừa
Covid-19
2. Địa điểm:
 Trường THPT Trần Văn Giàu
3. Loại Vaccine ngừa Covid-19
 Pfizer
4. Thời gian:
 Thứ Năm ngày 28 tháng 10 năm 2021
 Học sinh đến trường theo phân ca như sau:
Ca

Buổi

Thời gian

1

Sáng

08g00 đến 09g30

2

Sáng

09g30 đến 11g00

3

Chiều

13g30 đến 15g00

4

Chiều

15g30 đến 17g00

Đối tượng
Học sinh các lớp từ 12A1 đến 12A10
Học sinh các lớp từ 12A11 đến 12A15
Học sinh các lớp từ 11A1 đến 11A6
Học sinh các lớp từ 11A7 đến 11A14
Học sinh các lớp từ 10A1 đến 10A3
Học sinh các lớp từ 10A4 đến 10A14
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5. Hướng dẫn quy trình tiêm
Khi đến trường, cha mẹ học sinh/người giám hộ và học sinh vào trường qua cổng sau (cổng
gửi xe học sinh) và thực hiện theo hướng dẫn của thầy cô tại trường:
 Đo thân nhiệt, trình thẻ xanh và thực hiện khai báo y tế (khuyến cáo cha mẹ học sinh/người
giám hộ và học sinh khai báo y tế trước theo mã QR bên dưới)


(Mã QR khai báo y tế tại Trường THPT Trần Văn Giàu)

 Hoàn tất điền phiếu Sàng lọc trước tiêm chủng (theo mẫu phát sẵn) và Giấy cam kết đồng ý
tiêm chủng
 Khám sàng lọc trước tiêm chủng
 Tiêm Vaccine (Mỗi học sinh chỉ được tiêm 01 mũi)
 Theo dõi sau tiêm (dự kiến tối thiểu 30 phút, tùy theo tình hình thực tế phát sinh)
 Nhận phiếu xác nhận và ra về theo hướng dẫn của bộ phận y tế.
6. Lưu ý
 Học sinh được tiêm chủng nên ăn sáng trước khi đến điểm tiêm chủng.
 Khuyến cáo học sinh chuẩn bị sẵn chai nước cá nhân để lấy nước uống có sẵn tại trường khi
cần (đảm bảo quy tắc phòng chống dịch bệnh).
 Cha mẹ học sinh/Người giám hộ và học sinh mặc trang phục lịch sự; Học sinh nên mặc áo
ngắn tay để tiện cho việc tiêm chủng.
 Cha mẹ học sinh/người giám hộ và học sinh thực hiện đúng quy tắc 5K phòng chống dịch
bệnh Covid-19 khi đến điểm tiêm chủng.
 Cha mẹ học sinh/Người giám hộ phải chuẩn bị Thẻ xanh (đã tiêm 2 mũi) hoặc Thẻ vàng
(đã tiêm 1 mũi) xác nhận tình trạng tiêm chủng Vaccine của bản thân hoặc
 Cha mẹ học sinh/Người giám hộ mang theo Căn cước công dân để đối chiếu thông tin xác
nhận đồng ý cho học sinh được tiêm vaccine.
 Nếu là Người giám hộ thì phải có Giấy ủy quyền từ cha mẹ học sinh để xác nhận quyền
giám hộ.
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 Học sinh phải mang theo Giấy khai sinh/Hộ khẩu hoặc chụp hình sẵn giấy khai sinh/hộ
khẩu để xác nhận thông tin cha mẹ.
 Học sinh không có cha mẹ học sinh/người giám hộ đi kèm sẽ không được giải quyết tiêm
chủng.
 Tất cả học sinh toàn trường nghỉ học trực tuyến ngày 28 và 29 tháng 10 năm học 2021.
 Sau tiêm chủng, nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với:
+ Giáo viên chủ nhiệm lớp
+ Nhân viên phụ trách y tế: Cô Võ Đức Bình Giang – SĐT: 097 9772087
+ Thầy Nguyễn Duy Châu – SĐT: 079 7411144
+ Thầy Nguyễn Tấn Đạt – SĐT: 096 1607738
Để việc việc tiêm chủng được diễn ra thuận lợi, đề nghị quý cha mẹ học sinh/người giám hộ
và học sinh đọc kỹ thông báo này và thực hiện theo đúng hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- GVCN;
- CMHS và HS;
- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Phạm Thị Thu Hồng
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