
TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG CHO HỌC SINH BẬC THCS 

TẠI TRƯỜNG THCS & THPT ĐỐNG ĐA – ĐÀ LẠT 

Thực hiện Kế hoạch tiêm vắc xin ngừa Covid 19 cho học sinh bậc THCS của 

Ban Giám đốc TTYT Đà Lạt, trường THCS & THPT Đống Đa đã kịp thời tổng hợp 

số lượng học sinh bậc THCS của nhà trường đủ điều kiện được tiêm với tổng số là 

686 học sinh (từ đủ 12 tuổi đến 16 tuổi) báo cáo TTYT để được phân bổ vắc xin 

đúng, đủ số lượng.  

Sáng 27/11/2021, nhà trường đã phối hợp với Trạm y tế phường 7 tổ chức 

tiêm chủng cho tất cả các học sinh THCS đủ tuổi, đủ điều kiện sức khỏe ở tại trường. 

Trước khi vào sân trường, các em được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, kiểm tra thông 

tin trong phiếu đồng ý tiêm chủng của PHHS và đưa vào phòng chờ theo hướng dẫn 

của nhà trường. Riêng đối với PHHS đưa đón con em đi tiêm chủng, nhà trường bố 

trí khu vực chờ riêng, đảm bảo giãn cách với học sinh và các thành viên trong hội 

đồng tham gia làm việc ở điểm tiêm.  

Để việc tiêm chủng diễn ra nhanh chóng, an toàn, đảm bảo 5K; nhà trường đã 

lên kế hoạch trước 2 ngày để phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhà 

trường, địa điểm, thời gian tiêm vắc xin cụ thể cho từng lớp. Đồng thời để đảm bảo 

giãn cách: học sinh ở mỗi lớp được bố trí vào 02 phòng học khác nhau, mỗi phòng 

không quá 25 học sinh. Ngoài ra, nhà trường phân luồng học sinh từ khi vào trường 

cho đến khi các em được tiêm, ra phòng chờ sau tiêm và ra về theo một đường đi 

duy nhất nhằm tránh việc tập trung quá đông học sinh và cha mẹ học sinh vào một 

thời điểm nhất định.   

Kết quả có 686 học sinh tham gia tiêm chủng, đạt tỷ lệ 100%; tất cả các học 

sinh và các thành viên trong hội đồng tham gia điểm tiêm đều tuân thủ 5K, đeo khẩu 

trang, giãn cách. Nhà trường đã thực hiện đúng, đầy đủ, an toàn cho buổi tiêm theo 

đúng kế hoạch đã đề ra./. 

Một số hình ảnh buổi tiêm ở đơn vị: 
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