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- Sở Y tế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 10225/BYT-DP ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về
việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại, UBND tỉnh Lào
Cai đã ban hành Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày 10/12/2021 về việc tổ
chức triển khai tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Lào Cai.
Tuy nhiên, ngày 17/12/2021 Bộ Y tế ban hành Công văn số 10722/BYT-DP
về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại để thay thế
Công văn số 10225/BYT-DP ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin
phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Để triển khai, thực hiện tiêm vắc xin
phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại phù hợp với hướng dẫn mới của Bộ
Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Điều chỉnh nội dung của mục II, Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày
10/12/2021 của UBND tỉnh như sau:
1.1. Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19.
- Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin, bao gồm:
+ Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy
ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị
trong vòng 6 tháng...;
+ Người đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin của hãng Sinopharm.
- Loại vắc xin: cùng loại với mũi tiêm trước đó hoặc sử dụng vắc xin
mRNA.
- Khoảng cách: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
từ 28 ngày đến 03 tháng.
Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ
sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản.
1.2. Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19
- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ
sung (Lưu ý: bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được
chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều
trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế).
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- Loại vắc xin: Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin
thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA; nếu trước đó đã tiêm các
loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mRNA. Nếu tiêm liều
cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại
cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ vi rút (vắc xin
Astrazeneca).
- Khoảng cách: Tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng
của liều cơ bản.
1.3. Vắc xin sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại: Vắc xin đã được Bộ Y
tế phê duyệt.
1.4. Liều lượng vắc xin để tiêm bổ sung và nhắc lại: Theo hướng dẫn sử
dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép.
1.5. Đối với những người đã mắc COVID-19: Tiêm ngay sau khi hồi phục
và hoàn thành việc cách ly y tế theo qui định.
2. Thời gian triển khai trên địa bàn toàn tỉnh: Từ ngày 25/12/2021.
3. Đối tượng: Chiến dịch triển khai được thực hiện đồng loạt cho tất cả
các đối tượng, tiêm vét cho những người chưa tiêm đủ liều cơ bản (02 mũi),
tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại cho các đối tượng tại mục 1.1 và mục 1.2 nêu trên.
4. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 412/KH-UBND
ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai.
5. Giao Sở Y tế chủ động phân bổ vắc xin cho các địa phương và điều
chỉnh theo từng đợt theo số lượng vắc xin của Bộ Y tế cấp; đôn đốc các đơn vị
triển khai thực hiện đạt hiệu quả theo kế hoạch.
6. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các đối tượng
được chỉ định tiêm bổ sung, và tiêm nhắc lại; đăng ký nhu cầu số lượng cụ thể
gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để được cấp vắc xin về tiêm cho người
dân trên địa bàn.
Căn cứ nội dung chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai,
thực hiện./.
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