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I. Cập nhật các văn bản chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19

 Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin

phòng COVID-19.

 Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm

vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022.

 Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 ban hành “Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” và quyết định 3445/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 sửa đổi bổ sung

hướng dẫn khám sàng lọc.

 Quyết đinh số 3348/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ

tim sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

 Văn bản số 5798/BYT-DP ngày 20/7/2021 Tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh COVID-19

 Văn bản số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 Hướng dẫn đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng

COVID-19”; Văn bản số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc

xin phòng COVID-19.



II. Tổ chức tiêm chủng an toàn (1)

1.Lập kế hoạch tổ chức tiêm chủng

 Cần xây dựng kế hoạch, triển khai kịp thời ngay sau khi tiếp nhận vắc xin.

 Triển khai sàng lọc người dân trước khi tổ chức tiêm chủng để phân nhóm: 

• Tiêm chủng tại bệnh viện hoặc cơ sở đủ năng lực HSCC ban đầu

• Tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng ngoài bệnh viện.

 Tổ chức tiêm vắc xin COVID-19: 

• Cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện

• Chuẩn bị đủ trang thiết bị

• Bố trí điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn và phòng chống lây nhiễm SARS -

CoV-2



 Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng trong bối cảnh chống dịch của các địa

phương, Bộ Y tế hướng dẫn:

• Tổ chức tiêm tại các cơ sở tiêm chủng cố định và bố trí nhiều điểm tiêm

lưu động tại các khu vực đông dân cư, nhà máy, khu công nghiệp...

• Lập kế hoạch buổi tiêm chủng phù hợp, thông báo cho các đối tượng đến

tiêm chủng theo các khu giờ để tránh tập trung đông người, phân luồng

hướng dẫn cho các đối tượng tiêm chủng.
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2. Chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng xử trí cấp cứu tai biến sau tiêm chủng:

 Xử trí tại chỗ:

• Sẵn sàng nhân lực và Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị y tế
theo qui định tại Thông tư 51/TT-BYT ngày 29/12/2017.

• Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn
1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm
bằng nắp).

• Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh,
mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy …) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin
tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo
Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ.

• Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng hủy bỏ.

II. Tổ chức tiêm chủng an toàn (3)



Đội cấp cứu lưu động:

• Ít nhất là 01 bác sỹ được tập huấn về cấp cứu hồi sức cơ bản; 01 điều dưỡng của bệnh viện,
có các trang thiết bị, vật tư, thuốc thiết yếu về cấp cứu.

• Sẵn sàng hỗ trợ các điểm/cụm điểm tiêm chủng, thời gian tiếp cận dưới 10 phút.

Bệnh viện thường trực cấp cứu:

• Sở Y tế phân công cụ thể các bệnh viện trên địa bàn chịu trách nhiệm thường trực cấp cứu,
sẵn sàng xử trí cấp cứu các trường hợp tai biến nặng sau tiêm tại xã/phường, quận/huyện,
điểm tiêm chủng.

Bệnh viện phụ trách cấp cứu theo vùng:

• Bộ Y tế đã phân công các bệnh viện hỗ trợ theo phân vùng bắc, trung, nam: Hỗ trợ tư vấn,
hội chẩn từ xa hoặc trực tiếp tiếp nhận điều trị tai biến nặng.

BV Bạch Mai (ĐT: 0869587707)

BV Trung ương Huế (ĐT: 0965301212)

BV Chợ Rẫy (ĐT: 02838554137)
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 Đánh giá việc chuẩn bị sẵn sàng
đáp ứng công tác xử trí tai biến:

Ngay trước khi thực hiện buổi tiêm chủng

các cơ sở tiêm chủng thực hiện rà soát,

đánh giá công tác chuẩn bị sẵn sàng đáp

ứng xử trí cấp cứu bằng BẢNG KIỂM AN

TOÀN TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG

COVID-19 tại Văn bản số 5488/BYT-KCB

ngày 09/7/2021.

II. Tổ chức tiêm chủng an toàn (5)



 Đánh giá cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19:

Hàng tuần hoặc trước khi bắt đầu một đợt 1 tiêm chủng mới buổi tiêm chủng các cơ sở

tiêm chủng tự đánh giá theo 9 tiêu chí tại Quyết định số 3518/BYT-KCB ngày 20/7/2021:

1. Cơ sở hạ tầng

2. Phương tiện, dụng cụ, thiết bị phục vụ tiêm chủng

3. Ghi chép thông tin

4. Đào tạo, tập huấn người thực hiện tiêm

5. Kiến thức và thực hành khám sàng lọc tiêm chủng

6. Thực hiện sàng lọc trước tiêm chủng và phân loại, phân cấp tiêm đúng đối tượng

7. Phương tiện cấp cứu cơ bản

8. Sẵn sàng cấp cứu người bệnh

9. Theo dõi sau tiêm chủng
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3. Hướng dẫn theo dõi phản ứng sau tiêm chủng

Thời gian tự theo dõi 28 ngày sau tiêm, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu

Sử dụng Phiếu Hướng dẫn người được tiêm chủng tự theo dõi sau tiêm vắc xin COVID-19 tại
Văn bản số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021.

Đến cơ sở y tế khi có 1 trong các dấu hiệu nghiêm trọng:

• Phản ứng phản vệ xuất hiện trong 1-2 ngày đầu sau tiêm: ngứa, sưng môi/lưỡi, tê bì tay
chân, co quắp tay chân, phát ban/mẩn đỏ toàn thân, phù mặt, buồn nôn, nôn, đau bụng,
khó thở….

• Các dấu hiệu giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch, đông máu xuất hiện từ ngày thứ 4 -28
ngày sau tiêm: Đau đầu dai dẳng, dữ dội , Các triệu chứng thần kinh khu trú: yếu, liệt tay
chân, Co giật, hoặc mờ hoặc nhìn đôi …

• Các dấu hiệu viêm cơ tim thường từ ngày thứ 2 -4 ngày sau tiêm: đau ngực, khó thở, rối
loạn nhịp tim

Lưu ý: trong 3 ngày đầu sau tiêm: luôn có người hỗ trợ 24/24, không uống rượu bia.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

http//:www.tiemchungmorong.vn


