
PHỤ LỤC 3: TỔ CHỨC ĐIỂM TIÊM CHỦNG 

 

TT 
Các bước thực 

hiện 
Nội dung công việc Đơn vị chủ trì 

I. CHUẨN BỊ 

1 Chuẩn bị danh 

sách, đối tượng 

tiêm 

- Thông báo, tuyên truyền với nhân dân trong xã, phường Chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 Sputnik V. 

- Lập danh sách đối tượng tiêm theo đúng mẫu quy định và gửi về UBND thành phố. 

- In sẵn, phát phiếu kê khai y tế, đồng ý tiêm, khám sàng lọc tiêm đến từng đối tượng 

tiêm để ghi thông tin cần thiết trước khi đến điểm tiêm. 

- Trung tâm Y tế nhập danh sách đối tượng tiêm lên phần mềm tiêm phòng Covid-19 

quốc gia. 

 

UBND 

xã/phường 

2 Chuẩn bị địa 

điêm tiêm tại 

xã/phường 

* Điểm tiêm phải đảm bảo rộng, có mái che, hệ thống điện, nước uống, ghế ngồi chờ, 

mạng Wifi, biển chỉ dẫn từng khu vực… đảm bảo cho 2000 lượt người tiêm/ngày. Chia 

làm các khu như sau: 

1. Khu tiếp đón và khai báo y tế: chuẩn bị 300 ghế ngồi chờ, nước uống, quạt, các biểu 

mẫu kê khai, bút viết, bố trítối thiểu có 06 bàn, 12 ghế để tiếp đón và kê khai y tế,  

2. Khu Đo dấu hiệu sinh tồn: chuẩn bị tối thiểu 06 bàn, 12 ghế 

3. Khu khám sàng lọc và tư vấn: chuẩn bị tổi thiểu 06 bàn, 12 ghế 

4. Khu kiểm tra thông tin trên cổng điện tử: Chuẩn bị 7-8 máy tính và 2 máy in có kết 

nối mạng, 8 bàn và 24 ghế ngồi. 

5. Khu thực hiện tiêm: Chuẩn bị tối thiểu 12 ghế, vị trí để vắc xin 

6. Khu theo dõi sau tiêm: Chuẩn bị 300 ghế ngồi chờ theo dõi, nơi để cáng, giường và 

các thiết bị, dụng cụ cấp cứu thiết yếu, bố trí 01 bàn theo dõi sau tiêm; 02 bàn và 02 bộ 

máy tính, máy in và giấy A4 để in và trả Giấy chứng nhận sau tiêm. 

Bố trí điểm tiêm chủng theo đường đi 1 chiều từ lúc tiếp đón đến lúc người dân kết 

thúc thời gian theo dõi sau tiêm. Có Poster tiêm chủng, Biển sơ đồ khu vực tiêm chủng, 

hướng dẫn luồng đi cho người dân, Biển thông báo khu vực tiêm chủng (tiếp đón, 

khám sàng lọc. nhập máy tín, tiêm, theo dõi sau tiêm, lối ra…). 

 

 

 

 

UBND 

xã/phường 



UBND các phường, xã chủ trì các việc: 

+ Toàn bộ cơ sở hạ tầng tại điểm tiêm chủng 

+ Danh sách tiêm chủng chuyển về UBNDthành phố trước ngày tiêm chủng 24 giờ. 

+ Điều phối người đến tiêm chủng đảm bảo đủ số lượng và thời gian tiêm chủng 

+ Đảm bảo an ninh trật tự 

* Bố trí khu vực để xe cho đối tượng đến tiêm 

* Bố trí khu vực để xe cứu thương và đường đi cho xe cứu thương nếu có trường hợp 

cấp cứu phải vận chuyển. 

* Mỗi điểm tiêm phải triển khai mã QR Code 

* Bố trí các biển báo, chỉ dẫn rõ ràng; Thông tin, tuyên truyền 

* Bố trí âm thanh: 05 mic cầm tay và hệ thống loa. 

* Mỗi khu vực cần có hàng rào mềm ngăn cách 

3 Chuẩn bị nhân 

lực tại mỗi điểm 

tiêm 

* Mỗi điểm có 5- 6 dây truyền tiêm 

1. Đón tiếp và khai báo y tế: 12 người (UBND xã/phường bố trí) 

2. Đo dấu hiệu sinh tồn: 6 nhân viên y tế (TTYT thành phố bố trí) 

3. Khám sàng lọc trước tiêm: 6 Y sỹ/Bác sỹ (TTYT thành phố bố trí) 

4. Khu kiểm tra thông tin trên cổng điện tử: 6-7 người sử dụng được ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ bản (UBND xã/phường bố trí) 

5. Thực hiện tiêm: 12 điều dưỡng thực hiện tiêm, cán bộ theo dõi vắc xin, giám sát thời 

gian theo đúng quy định, có cảnh báo trước 15 phút trước khi hết thời gian an toàn của 

vắc xin (TTYT thành phố bố trí). 

6. Khu theo dõi sau tiêm: 01 bác sỹ, 02 điều dưỡng (TTYT thành phố bố trí). 

7. Cấp giấy chứng nhận tiêm mũi 1: cơ sở y tế nơi tiêm chủng. 

* Bố trí người đảm bảo an ninh, trật tự cho điểm tiêm; người hướng dẫn phân luồng và 

điều phối tổ chức tại các khu tránh ùn tắc: 20 người  (UBND xã/phường bố trí) 

* Đội trưởng điểm tiêm có trách nhiệm điều phối nhân lực, phối hợp với UBND xã, 

phường phân công cụ thể cho từng thành viên tại điểm tiêm. 

- UBND 

xã/phường 

- Trung tâm Y 

tế thành phố 

 



4 Chuẩn bị thiết bị, 

dụng cụ, phương 

tiện phòng hộ… 

tại mỗi điểm tiêm 

- Máy đo nhiệt độ cầm tay: 04 

- Máy đo huyết áp điện tử: 06 

- Ống nghe: 06 

- Xe tiêm: 07 

- Thiết bị đo SpO2: 6 chiếc 

- Hộp và cơ số thuốc chống phản vệ: 07(Adrenalin cơ số cố định 20 ống/ điểm tiêm, 

không tính 14 ống/ ngày lấy sẵn tại các vị trí) 

- Cơ số thuốc cấp cứu 

- cáng 

- Giường  

- Bình Oxy 

- Thiết bị, dụng cụ thông thường khác… 

- Túi, thùng rác theo quy định 

- Trung tâm Y 

tế thành phố 

 

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN TIÊM CHỦNG 

1 Đón tiếp và khai 

báo y tế 

- Tổ chức tiếp đón, sàng lọc covid đảm bảo an toàn và hiệu quả (thường xuyên cập nhật 

tình hình dịch tễ COVID-19 của cả nước), khu vực tiêm chủng đảm bảo nguyên tắc 

một chiều theo quy định. 

- Thực hiện đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng. 

- Người đến tiêm chủng xếp hàng đảm bảo giãn cách, thực hiện sàng lọc và khai báo y 

tế giấy hoặc khai báo điện tử. 

- Kiểm tra giấy tờ tùy thân (CMT/CCCD/Hộ chiếu), kết quả xét nghiệm covid, giấy 

chứng nhận tiêm chủng 

- UBND 

xã/phường 

- Trung tâm Y 

tế thành phố 

 

 

 

2 Đo dấu hiệu sinh 

tồn - Đo dấu hiệu sinh tồn đối với những đối tượng theo Quyết định 4355/QĐ-BYT ngày 

10/09/2021, Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccin phòng Covid-19 

- Trung tâm Y 

tế thành phố 



3 Khám sàng lọc và 

tư vấn trước tiêm 

 

- Thông báo cho đối tượng tiêm chủng hoặc người giám hộ về tác dụng, liều lượng, 

đường dùng của loại vắc xin được tiêm chủng. 

- Hướng dẫn người được tiêm theo dõi sức khỏe tại nhà sau tiêm 24h, 72h, trong 7 ngày sau 

tiêm và kéo dài đến 28 ngày để phát hiện các phản ứng bất lợi sau tiêm vắc xin COVID 

- BS hoàn thiện phiếu sàng lọc, đảm bảo 100% có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của BS 

và người được tiêm. 

- Trung tâm Y 

tế thành phố 

 

4 Kiểm tra thông 

tin trên cổng điện 

tử 

- So sánh, đối chiếu thông tin của khách hàng trên cổng thông tin điện tử với giấy tờ 

tùy thân và giấy chứng nhận tiêm chủng. 

- Sửa thông tin nếu có sai lệch. 

- Tiếp nhận tiêm 

- UBND 

xã/phường 

5 Thực hiện tiêm 

chủng 

- Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, theo Điều 11 Thông tư số 34/2018/TT-

BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. Đảm bảo công tác phòng chống dịch, giãn cách 

theo quy định và an toàn tiêm chủng. 

- Thực hiện đầy đủ các bước 3 kiểm tra, 5 đối chiếu trong quá trình tiêm vac xin cho 

đối tượng tiêm. 

- Sau khi kết thúc tiêm, điều dưỡng thực hiện tiêm ký vào phiếu sàng lọc trước tiêm 

chủng (phần dành cho điều dưỡng tiêm) và thực hiện ký nháy vào Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

- Trung tâm Y 

tế thành phố 

 

6 Theo dõi sau tiêm 

- Tổ an toàn sau 

tiêm chủng 

- Mục đích phát hiện sớm các sự cố bất lợi sau tiêm để xử trí đúng, kịp thời nhằm đảm 

bảo quá trình tiêm chủng được an toàn. 

- Gửi cho các đầu mối các đoàn tiêm chủng bản theo dõi sau tiêm tại nhà cho các cá 

nhân đến tiêm chủng.  

- Cung cấp số hotline tư vấn sau tiêm 

- Tổng hợp số liệu quét mã QR ghi nhận các tác dụng phụ sau tiêm của người đến tiêm chủng. 

Xử lý, tư vấn kịp thời các trường hợp có tác dụng phụ theo dõi sau tiêm 

- Trung tâm Y 

tế thành phố 

7 Trả phiếu xác 

nhận tiêm chủng 

In phiếu xác nhận tiêm chủng 

Ký và đóng dấu phiếu xác nhận tiêm chủng 

Cơ sở y tế tại 

địa phương 

thực hiện tiêm 

chủng 



 

 

 

 


