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KẾ HOẠCH
Triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV)
trên địa bàn xã Đồng Tuyển
Căn cứ vào kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 31/12/2020 của ủy ban
nhân dân thành phố Lào Cai “Kế hoạch Triển khai hoạt động Dự án tiêm chủng
mở rộng trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2021.
Căn cứ vào Quyết định số 01/ QĐ – TTYT ngày 6/1/2021 của trung tâm y
tế thành phố Lào Cai Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác y tế
năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-TTYT ngày 22/2/2021 của Trung tâm y tế
thành phố Lào Cai về việc triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt tiêm (IPV)
trên địa bàn thành phố Lào Cai.
Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm bổ sung vắc xin bại
liệt (IPV) trên địa bàn xã cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bại liệt trong cộng
đồng nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ thành quả thanh toán bệnh
bại liệt trên địa bàn xã.
2. Mục tiêu cụ thể
- Trên 90% đối tượng trẻ sinh từ ngày 01/3/2016 đến ngày 28/02/2018
chưa được tiêm vắc xin IPV, được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin bại liệt (IPV)
trên địa bàn xã.
- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định
số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm
chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC
TRIỂN KHAI
1. Phạm vi: 5/ 5 thôn trên địa bàn xã.
2. Đối tượng
- Đối tượng: Trẻ sinh từ ngày 01/3/2016 đến ngày 28/02/2018 chưa được
tiêm vắc xin IPV trong TCMR hoặc tiêm chủng dịch vụ.
- Lưu ý: KHÔNG tiêm vắc xin IPV cho trẻ đã được tiêm vắc xin phối hợp
có chứa thành phần bại liệt trước đây.
- Dự kiến số đối tượng tiêm vắc xin IPV: (phụ lục kèm theo).
- Thời gian: Hoàn thành trước 31/3/2021.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Điều tra, lập danh sách đối tượng
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- Đầu mối thực hiện: Trạm y tế xã.
- Đơn vị phối hợp: Các trường mầm non, nhà trẻ, y tế thôn bản, cộng tác
viên dân số, trưởng thôn.
- Điều tra trong trường học: Trạm Y tế xã/phường phối hợp với Ban giám
hiệu nhà trường thực hiện điều tra, lập danh sách học sinh thuộc đối tượng tiêm
theo lớp học.
- Điều tra tại cộng đồng: Trạm Y tế xã/phường phối hợp với Y tế thôn
bản, trưởng thôn, thực hiện điều tra lập danh sách đối tượng tiêm theo thôn.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/3/2021.
2. Cung ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng
2.1. Dự trù nhu cầu vắc xin IPV và vật tư tiêm chủng: Căn cứ kết quả
điều tra trạm y tế xã lập dự trù vắc xin, vật tư gửi về trung tâm y tế.
2.2. Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin IPV: Lĩnh nhận vác xin
tại Trung tâm Y tế thành phố thực hiện bảo quản vav xin theo đúng quy trình.
3. Truyền thông
- Thực hiện tuyên truyền thông tin trên hệ thống báo, đài truyền thanh tại
xã. Tuyên truyền trực tiếp qua hoạt động điều tra đối tượng, qua tờ rơi, áp
phích...
- Nội dung truyền thông: Sự cần thiết tiêm chủng vắc xin IPV, đối tượng,
thời gian tiêm, địa điểm tiêm chủng.
- Thời gian triển khai: Trước và trong khi triển khai tiêm vắc xin IPV.
4. Tổ chức tiêm chủng
4.1. Hình thức triển khai
- Triển khai tại trường học: Tiêm chủng cho trẻ em đang học mầm non,
mẫu giáo, nhà trẻ.
- Triển khai tại trạm y tế Tiêm chủng cho trẻ không đi học.
4.2. Tổ chức buổi tiêm chủng
a) Nhân lực
- Đối với điểm tiêm chủng tại trường học: Cán bộ trạm y tế phối hợp với y
tế trường học, cán bộ giáo viên tổ chức tiêm chủng theo kế hoạch.
- Điểm tiêm tại trạm y tế: Cán bộ trạm y tế căn cứ kế hoạch, số đối tượng
tổ chức tiêm chủng phù hợp.
b) Tổ chức buổi tiêm và số đối tượng trong một buổi tiêm
- Số buổi tiêm chủng: Trạm y tế xây dựng lịch tiêm cho phù hợp theo số
đối tượng trên địa bàn.
c) Tổ chức tiêm vét: Kết thúc đợt tiêm theo kế hoạch, tổ chức tiêm vét cho
những trẻ bị sót hoặc vì lý do nào đó chưa được tiêm trong chiến dịch.
d) Đảm bảo an toàn tiêm chủng
- Tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn theo đúng quy định tại Nghị
định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các văn bản của Bộ
Y tế quy định về hoạt động tiêm chủng.
- Phòng chống sốc:
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+ Tại điểm tiêm, đảm bảo đủ nhân lực, hộp chống sốc theo qui định sẵn
sàng xử trí kịp thời phản ứng sau tiêm chủng (nếu có), bao gồm các trường hợp
phản ứng nặng và cụm phản ứng.
* Lưu ý: Đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19:
đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến điểm tiêm chủng, không tập trung đông
người, thực hiện giãn cách trong buổi tiêm chủng.
e) Huỷ bơm kim tiêm, vỏ lọ vắc xin: Xử lý rác thải y tế theo qui định.
V. KINH PHÍ
Nguồn kinh phí thành phố cấp theo dự toán của Trung tâm Y tế thành phố.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo
Trạm y tế tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển
khai tiêm bổ sung vắc xin IPV. Chỉ đạo tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra các
hoạt động chiến dịch
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành có liên quan tại
xã thực hiện tốt chiến dịch tiêm vắc xin IPV.
- Chỉ đạo trạm y tế phối hợp với các trường học, trưởng thôn, nhà trẻ, y tế
thôn bản... tổ chức triển khai chiến dịch theo đúng kế hoạch.
- Chỉ đạo bộ phận văn hóa tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa
truyền thanh xã về lợi ích tiêm vắc xin IPV, theo dõi các phản ứng sau tiêm một
cách thường xuyên, đầy đủ, kịp thời.
- Phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức triển khai chiến
dịch tại các điểm tiêm.
- Tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra,
- Báo cáo kết quả triển khai chiến dịch trên địa bàn theo qui định.
2. Trường Mần non
- Phối hợp với trạm y tế trong công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích
của tiêm vắc xin IPV cho đội ngũ giáo viên, phụ huynh của trẻ. Hỗ trợ trạm Y tế
tổ chức tốt các bàn tiêm chủng tại các trường học.
- Lập danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm chủng: Tất cả học sinh đang học tại
trường, sinh từ ngày 01/03/2016 đến 28/2/2018.
- Tổ chức tuyên truyền lợi ích về tiêm chủng phòng bệnh.
- Thông báo cho phụ huynh học sinh biết lịch tiêm phòng, hướng dẫn cho
học sinh ăn cơm no trước khi tiêm chủng.
- Chuẩn bị, bố trí bàn tiêm tại nhà trường: Có bàn, ghế cho học sinh ngồi
chờ tiêm, khu vực theo dõi sau tiêm.
- Theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện sớm phản ứng sau tiêm IPV và
báo cáo kịp thời cho trạm y tế để có hướng xử trí kịp thời.
3. Trạm y tế
Chủ động tham mưu ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển
khai tổ chức tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) trên địa bàn xã .
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Tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu lợi ích về tiêm
chủng phòng bệnh: Loa truyền thanh; truyền thông trực tiếp; tranh truyên
truyền; tờ rơi, áp phích...
- Phối hợp với trường học trong công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích
của tiêm vắc xin IPV cho giáo viên, phụ huynh của trẻ.
- Rà soát và lập danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, sinh từ ngày
01/03/2016 đến 28/2/2018 tại trường học và cộng đồng
- Tiếp tục thực hành tốt các ứng dụng trên hệ thống thông tin tiêm chủng
Quốc gia:
Thống kê, báo cáo quả hoạt động dự án định kỳ về trung tâm y tế thành
phố theo quy định
- Dự kiến đối tượng cần tiêm chủng, dự trù Vắc xin, vật tư .
- Nhận và trả vắc xin, vật tư tiêm chủng theo kế hoạch. Bảo quản vác xin
theo đúng quy định.
- Tư vấn trong tiêm chủng
- Thu gom, bảo quản vỏ lọ vắc xin, xử lý rác theo qui định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) trên
địa bàn xã Đồng Tuyển năm 2021 của UBND xã. Đề nghị đơn vị phối hợp với
các ban ngành đoàn thể triển khai tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTYT TP;
- UBND xã;
- Các TV BCĐ;
- Trường Mần Non;
- Trạm Y tế xã;
- Lưu VT.
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