ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CHƢ PƠNG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chư Pơng, ngày tháng 05 năm 2022

/TB - UBND

THÔNG BÁO
Về việc tiêm vắc xin Covid-19 (AstraZeneca và Moderna)
Trên địa bàn xã Chƣ Pơng
Căn cứ Kế hoạch của Trạm y tế xã Chư Pơng về việc tiêm vắc xin covid-19
(AstraZeneca và Moderna) trên địa bàn xã Chư Pơng.
Ủy ban nhân dân xã thông báo lịch tiêm Vắc xin Covid-19 như sau:
1. Đối tƣợng tiêm:
- Áp dụng đối với các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (đối với những người chưa tiêm,
tiêm trả mũi 1, mũi 2 và tiêm mũi 3).
2. Thời gian tiêm:
Thời gian triển khai từ ngày 12/5/2022 đến 18/5/2022.
Công dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn xã:
Thôn, Làng:
Phụ
Ghi
STT
Thôn / Làng
Địa điểm
Thời gian
trách
chú
ngày 12 tháng 5 năm 2022
Tiêm tập trung
Buổi sáng: Bắt đầu
Nhà văn 7h00’ đến 11h00’
Trạm y
1
hóa xã
Buổi chiều: 13h00’ đến
tế, BCĐ
16h00’
xã
Ngày : 13/05/2022
Thôn Hố Lâm
01 Buổi bắt đầu: 7h30’ đến Trạm y
Nhà văn 11h00’
tế, BCĐ
2
hóa thôn
xã
Hố Lâm

Thôn Hố Lang
3

Nhà văn
hóa thôn
Hố Lang

Ngày : 13/05/2022
01 Buổi bắt đầu: 13h30’đến Trạm y
16h00’
tế, BCĐ
xã

Nhà văn
hóa thôn
Kênh
Siêu

Ngày : 16/05/2022
Buổi sáng: 7h30’ đến Trạm y
11h00’
tế, BCĐ
Buổi chiểu: 13h30- 16h
xã

Nhà văn
hóa thôn
Ia Bâu
(Hố lao)

Trạm y
Ngày 17/5/2022
01 Buổi sáng: 7h30’ đến tế, BCĐ
11h00’
xã

4

Thôn Kênh Siêu

5

Thôn Ia
(Hố Lao)

6

Thôn Ia Bâu
(Tốt Tâu)

Nhà văn Ngày : 17/05/2022
Trạm y
hóa thôn 01 Buổi bắt đầu: 13h30’đến tế, BCĐ
Ia Bâu 16h00’
xã
(Tốt Tâu)

7

Thôn Graimek

Nhà văn
hóa thôn
Graimek

Bâu

Trạm y
Ngày : 18/05/2022
Buổi sáng: 7h30’ đến tế, BCĐ
11h00’
xã
Buổi chiểu: 13h30- 16h

* Lƣu ý: Người dân khi đi tiêm cần mang giấy chứng nhận đã tiêm mũi 1,
mũi 2 căn cước công dân và khi đi nhớ mang khẩu trang y tế để phòng dịch.
3. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể chính trị xã phối hợp với các đồng chí
Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn, làng và tổ covid cộng đồng các thôn, làng
thông báo rộng rãi và tuyên truyền cho các đối tượng trên tham gia tiêm chủng
đầy đủ, nhắc nhở người dân tiêm theo kế hoạch.
- Công chức VHXH (Đ/c Lai) thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền
thanh của xã.
4. Trạm y tế xã: Báo cáo kết quả tiêm về Ban Chỉ đạo xã qua văn phòng
xã vào 17 giờ các ngày tiêm (Số lượng đã tiêm và còn lại, lý do không tiêm).
5. Các đồng chí thôn trƣởng phân công tổ covid cộng đồng thông báo
đúng đối tƣợng tiêm chủng để đạt kết quả cao.
Nhận được thông báo này đề nghị Ban nhân dân các thôn, làng và tổ covid
cộng đồng thông báo rộng rãi đến các đối tượng để đi tiêm đúng thành phần,
thời gian và địa điểm./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19;
- Thôn trưởng 07 thôn, làng;
- Lưu: VPTK.
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Huỳnh Ngọc Chƣơng

