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V/v triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh khi đi 

tiêm vắc xin Covid-19 

Quảng Trạch, ngày       tháng        năm 2021 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã 

Thời gian qua, UBND huyện đã triển khai các đợt tiêm vắc xin Covid-19 

đảm bảo an toàn cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên đúng như tinh thần chỉ đạo 

của Trung ương, của UBND tỉnh. Tuy nhiên, qua kiểm tra, nắm bắt tình hình, việc 

chấp hành các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của người 

dân tại địa điểm tiêm vẫn chưa đảm bảo, tình trạng người dân không đi đúng thời 

gian dẫn đến dồn đọng đông người, nguy cơ mất an toàn về phòng, chống dịch. 

Để triển khai áp dụng tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

các đợt tiêm vắc xin Covid-19 trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu:  

1. UBND các xã quán triệt, thông báo cho người dân đi đến địa điểm tiêm 

vắc xin Covid-19 đúng thời gian (ca/kíp) như thông báo của Phòng Y tế; chấp hành 

nghiêm nội quy, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa điểm tiêm. 

2. UBND các xã cử 01 Lãnh đạo UBND xã và cán bộ có liên quan đến tại 

địa điểm tiêm để quản lý, hướng dẫn cho người dân địa phương chấp hành tốt các 

biện pháp phòng, chống dịch. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 Nơi nhận:                                                                

- Như trên; 

- BCĐ phòng, chống Covid huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- TTCH phòng, chống Covid huyện; 

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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