
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  /SYT-NV 
V/v Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho người lớn tuổi, người có 
bệnh lý nền nặng, bện mạn tính 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng  8  năm 2021 

 

 
Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
- Bệnh viện Bà Rịa; 
- Bệnh viện Vũng Tàu. 

  

Triển khai Kế hoạch số 134/KH-SYT ngày 21/7/2021 của Sở Y tế về  Kế 
hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc 
ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 
2021-2022; 

Căn cứ văn bản số 4142/SYT-NV ngày 15/08/2021 của Sở y tế v/v tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19 (vắc xin Moderna) cho phụ nữ mang thai, 
người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền nặng, bệnh mạn tính được khuyến cáo 
nên tiêm tại Bệnh viện; 

Sở Y tế thông báo chi tiết công tác tiêm phòng Vắc xin phòng COVID-19, 
cụ thể như sau: 

 1. Địa điểm:  

a. Tại Bệnh viện Bà Rịa 

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 19/8/2021. 

- Loại vắc xin sử dụng: Moderna. 

- Số lượng: 500 người đã được phê duyệt (Đã gửi SMS thông báo lịch 
tiêm đến từng đối tượng được duyệt) 

b. Tại Bệnh viện Vũng Tàu 

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 19 và 20/8/2021. 

- Loại vắc xin sử dụng: Pfizer. 

- Số lượng: 500 người đã được phê duyệt (Đã gửi SMS thông báo lịch 
tiêm đến từng đối tượng được duyệt) 

  



 2. Một số lưu ý trước khi đi tiêm chủng Vắc xin phòng COVID-19:  

+ Vui lòng mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và thẻ 
bảo hiểm y tế. 

+ Thực hiện thông điệp 5K khi đi tiêm chủng. 

+ Ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm chủng. Không nên dùng các loại đồ 
uống có cồn, cafein… trước khi đi tiêm chủng. 

3. Một số lưu ý sau khi tiêm:  

+ Theo dõi sức khỏe bản thân sau khi tiêm chủng: ở lại điểm tiêm chủng 
30 phút sau khi tiêm để cán bộ y tế theo dõi, phát hiện sớm các phản ứng sau 
tiêm chủng; Khi về nhà, nơi làm việc cần chủ động theo dõi sức khỏe bản thân 
trong vòng 03 tuần sau tiêm. 

+ Lưu giữ Giấy xác nhận tiêm Vắc xin phòng COVID-19; Thực hiện 
hướng dẫn của Bộ Y tế về theo dõi phản ứng sau tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19. 

Đề nghị người được tiêm chủng tự in “Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng 

vắc xin COVID-19” và “Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19” (mẫu đính kèm), điền sẵn trước các thông tin cá nhân, khi đi tiêm 
chủng mang theo 02 loại phiếu này để nộp cho đơn vị tổ chức tiêm chủng; 

Đề nghị các đơn vị được phân bổ vắc xin tổ chức triển khai tiêm vắc xin 
đảm bảo an toàn theo đúng quy trình, quy định. 

Giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cung cấp Vắc xin đầy đủ cho các 
đơn vị triển khai tiêm. Đồng thời, tổ chức giám sát, hỗ trợ trong quá trình tiêm. 

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho các đối tượng tiêm được 
biết và đến tiêm theo đúng thời gian và thành phần. 

Trân trọng./. 

(Đính kèm hướng dẫn Các bước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và 

danh sách đối tượng tiêm của các cơ quan, đơn vị) 
 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 
- Trưởng ban BCĐ CD  
Tiêm chủng tỉnh; 
- Các PGĐ Sở (để biết); 
- P.KHTC - SYT; 
- Các cơ quan, đơn vị có tên 
tại danh sách tiêm (th/hiện); 
- Lưu: VT, NV. 
 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Phạm Minh An 
 



CÁC BƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

- Bước 1: Nhận phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin (ghi đầy đủ nội dung). 

- Bước 2: Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn (mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở). 

- Bước 3: Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Bước 4: Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ  định (nếu đủ điều kiện tiêm). 

- Bước 5: Sau khi tiêm được theo dõi tối thiểu 30 phút và xử lý các phản ứng sau tiêm. 

- Bước 6: Nhập dữ liệu tiêm chủng vào hồ sơ sức khỏe. 

- Bước 7: Cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Bước 8: Ra về tiếp tục theo dõi tại nhà nếu có dấu hiệu bất thường phải liên hệ nhân viên 
Y tế.  



PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 

1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể 

không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể 

phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19. 
2. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân 

như sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ….hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng. 

3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần 

nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.  

Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và: 

☐ Đồng ý tiêm chủng      ☐ Không đồng ý tiêm chủng  

Loại vắc xin:  ☐ Pfizer   ☐ Moderna   ☐ AstraZeneca 

Họ tên người được tiêm chủng:.................................................................................................................... 

Năm sinh:…………………………….Số điện thoại:.................................................................................. 

CMND/CCCD:..................................................... Số thẻ BHYT:................................................................ 

Mạch:..........l/p; Huyết áp:...........mmHg; Nhiệt độ:........oC; Nhịp thở:............l/phút, SpO2:...........% 

…..….........., ngày..........tháng..........năm 2021 

           (Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 

1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể 

không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể 

phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19. 
2. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân 

như sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ….hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng. 

3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần 

nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.  

Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và: 

☐ Đồng ý tiêm chủng      ☐ Không đồng ý tiêm chủng  

Loại vắc xin:  ☐ Pfizer   ☐ Moderna   ☐ AstraZeneca 

Họ tên người được tiêm chủng:.................................................................................................................... 

Năm sinh:…………………………….Số điện thoại:.................................................................................. 

CMND/CCCD:..................................................... Số thẻ BHYT:................................................................ 

Mạch:..........l/p; Huyết áp:...........mmHg; Nhiệt độ:........oC; Nhịp thở:............l/phút, SpO2:...........% 

…..….........., ngày..........tháng..........năm 2021 

           (Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 



CƠ SỞ TIÊM CHỦNG 
……………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

PHIẾU SÀNG LỌC TRƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

Họ và tên (viết HOA): ...............................................................................................  Nam □ Nữ □ 

Ngày sinh: ......................................................... Số điện thoại: .............................................................  

Số CMND/CCCD: ............................................ Số thẻ BHYT: .............................................................  

Đơn vị công tác (nếu có): ......................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ (địa chỉ nơi cư trú, ghi rõ số nhà/tổ/thôn/ấp): ................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Xã: ............................................. Phường: ...................................... Tỉnh/TP: .........................................  

*Đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19: 

□ Chưa tiêm 

□ Đã tiêm, ngày tiêm:……………………; loại vắc xin:………………..………. 
I. Khám sàng lọc (Phần này chỉ dành cho Bác sĩ ghi) 

1. Tiền sử rõ ràng phản vệ với vắc xin phòng COVID-19 lần trước hoặc các 
thành phần của vắc xin phòng COVID-19. Không □ Có □ 

2. Tiền sử rõ ràng bị COVID-19 trong vòng 6 tháng Không □ Có □ 

3. Đang mắc bệnh cấp tính Không □ Có □ 

4. Phụ nữ mang thai *   

 4a. Phụ nữ mang thai <13 tuần Không □ Có □ 

 4b. Phụ nữ mang thai ≥13 tuần Không □ Có □ 

5. Phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào (Nếu có, loại tác nhân dị ứng: ) Không □ Có □ 

6. Đang bị suy giảm miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối đang điều trị hóa trị, 
xạ trị Không □ Có □ 

7. Tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào Không □ Có □ 

8. Tiền sử rối loạn đông máu/cầm máu Không □ Có □ 

9. Rối loạn tri giác, rối loạn hành vi Không □ Có □ 

10. Bất thường dấu hiệu sống (Nếu có, ghi rõ ............................................................) 

 • Nhiệt độ:……… độ C 
 • Mạch:……… lần/phút 

 • Huyết áp:………… mmHg 
 • Nhịp thở:………lần/phút   ;  SpO2:………% (nếu có) 

Không □ Có □ 

  



II. Kết luận (Phần này chỉ dành cho Bác sĩ ghi) 
- Đủ điều kiện tiêm chủng ngay: Tất cả đều KHÔNG có điểm bất thường □ 
- Chống chỉ định tiêm chủng vắc xin cùng loại: Khi CÓ bất thường tại mục 1 □ 
- Trì hoãn tiêm chủng: Khi CÓ bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 2, 3, 4a □ 
- Chỉ định tiêm tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện cấp cứu phản vệ: Khi CÓ bất thường tại mục 5 □ 
- Nhóm thận trọng khi tiêm chủng: Khi CÓ bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 4b#, 6, 7, 8, 9,10. □ 

* Phụ nữ đang mang thai và cho con bú: Chống chỉ định với vắc xin Sputnik V. 
# Với phụ nữ mang thai ≥13 tuần: Giải thích lợi ích/nguy cơ và ký cam kết nếu đồng ý tiêm 

và chuyển đến cơ sở có cấp cứu sản khoa để tiêm. 

  Thời gian:.....giờ ..... phút, ngày….tháng…..năm 2021 
Người thực hiện sàng lọc 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thời gian:.....giờ ..... phút, ngày….tháng…..năm 2021 
Người thực hiện tiêm 
(ký, ghi rõ họ và tên) 

 



   UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

 

               Số:               /SYT-NV 
 

Về việc cho phép di chuyển qua các 

chốt để tiêm ngừa vắc xin COVID-19 

cho người lớn tuổi, người có bệnh lý 

nền nặng, bệnh mạn tính 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

   

Bà Rịa–Vũng Tàu, ngày        tháng        năm 2021 

  Kính gửi:  

 - Công an tỉnh; 

 - Sở Giao thông vận tải; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Chốt kiểm soát trên quốc lộ, tuyến đường; 

 - Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa; 

 - Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi. 

  

Ngày 15/8/2021, Sở Y tế ban hành Văn bản số 4142/SYT-NV về việc 

đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (vắc xin Moderna) cho phụ nữ 

mang thai, người trên 65 tuổi, người có bệnh lý có bệnh lý nền nặng, bệnh mạn 

tính được khuyến cáo nên tiêm tại Bệnh viện; 

Ngày 18/8/2021, Sở Y tế ban hành Văn bản số 4191/SYT-NV về việc tổ 

chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người lớn tuổi, người có bệnh lý 

nền nặng, bệnh mạn tính; 

Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, 

thị, thành triển khai đến các chốt thuộc địa bàn tạo điều kiện cho người dân thuộc 

đối tượng được tiêm chủng được phép di chuyển trong trường hợp xuất trình 

được các thông tin các thông tin chứng minh (CMND/CCCD và tin nhắn thông 

báo thời gian, địa điểm tiêm chủng); 

Thời gian giá trị sử dụng và cho phép tại văn bản này:  

- Tiêm chủng tại Bệnh viện Bà Rịa: Trong ngày 19/8/2021. 

- Tiêm chủng tại Bệnh viện Lê Lợi: Từ ngày 19-20/8/2021. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện. 

Đính kèm danh sách các đối tượng được tiêm vắc xin tại Bệnh viện Bà 

Rịa, Bệnh viện Lê Lợi./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 

 

KHẨN 
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