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THÔNG BÁO
Về việc tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 đợt 26
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh về việc triển khai
thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 26 cho người từ 18 tuổi trở lên.
Để công tác tiêm phòng vắc xin có hiệu quả và đảm bảo công tác phòng chống
dịch. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong thông báo việc triển khai tiêm vắc xin phòng
Covid-19 đợt 26 trên địa bàn xã như sau:
1.Nội dung:
Tiêm vắc xin Astrazeneca cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tiêm mũi 1 cho người chưa tiêm
- Tiêm bổ sung và nhắc lại mũi 2, mũi 3 cho người đã tiêm nũi 1, mũi 2 đủ 3
tháng.
2. Thời gian tiêm: Ngày 04 tháng 3 năm 2022. Cụ thể phân lịch tiêm như sau:
- Buổi sáng: Các thôn Đông Thịnh, Hòa Bình, Bắc Sơn, Nam Phong, Đông
Sơn.
- Buổi chiều: Các thôn Hà Phong, Thượng Phong, Trung Phong, Tân Phong,
Tuần Tượng.
3. Địa điểm: Tại hội trường thôn Đông Thịnh
Lưu ý: Đối với người là F0, F1 đang thực hiện cách ly chữa trị và cách ly y tế
tại nhà tuyệt đối không được tham gia đi tiêm phòng đợt này. Đối với các công dân đi
tiêm phải thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh “5K”.
Yêu cầu các đồng chí trưởng thôn thông tin rộng rãi, kịp thời để nhân dân biết
tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt kết quả tốt./.
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