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  UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

Số: 37/KH-TCĐN 
 

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

Bình Thuận, ngày 25 tháng 4 năm 2016 

KẾ HOẠCH 
Triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng học sinh 16 - 17 tuổi  

tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận năm 2016 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1004/KH - UBND ngày 01 tháng 4 năm 2016 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối 

tượng trẻ 18 tháng tuổi và đối tượng 16 - 17 tuổi tại tỉnh Bình Thuận năm 2016. 

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuân xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như 

sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Giảm tỷ lệ mắc các bệnh Sởi, Rubella, giảm gánh nặng bệnh tật của hội 

chứng Rubella bẩm sinh, góp phần nâng cao thể chất học sinh (HS). 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% HS từ 16 - 17 tuổi của trường được tuyên truyền tiêm vắc xin Sởi 

- Rubella. 

- Trên 98% HS 16 - 17 tuổi nội trú ký túc xá được tiêm vắc xin Sởi -

Rubella. 

- Đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng theo Thông tư số 

12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc quản lý sử 

dụng vắc xin trong tiêm chủng. 

II. NỘI DUNG  

1. Phạm vi 

Tất cả HS từ 16 - 17 tuổi (có ngày sinh từ 01/01/1998 đến ngày 

31/12/1999). 

2.  Đối tượng 

Tất cả HS từ 16 - 17 tuổi của trường sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin Sởi - 

Rubella trong chiến dịch, không kể tiền sử được tiêm chủng vắc xin Sởi, hoặc 

vắc xin Sởi - Rubella (MR), hoặc vắc xin Sởi - Quai bị - Rubella (MMR) trước 

đó (ngoại trừ số HS đã được tiêm vắc xin sởi hoặc MR hoặc MMR trong thời 

gian < 1 tháng trước ngày tiêm chủng trong chiến dịch) và được chia thành 2 

nhóm như sau: 

+ Nhóm 1: Đối tượng được tiêm chủng tại trường là HS đang nội trú tại 

trường, dự kiến số lượng là 115 HS (có danh sách cụ thể đính kèm). 
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+ Nhóm 2: HS không nội trú tại trường tham gia tiêm chủng tại các cơ sở 

y tế ở nơi sinh sống.   

3. Phương thức thực hiện 

3.1. Tuyên truyền 

a. Hình thức 

- Tuyên truyền trong giờ ra chơi. 

- Chạy bảng điện tử . 

b. Nội dung 

- Sự nguy hiểm của bệnh Sởi - Rubella đối với sức khỏe và sự sống của 

trẻ em và cộng đồng. 

- Tuyên truyền các thông tin về vắc xin, đối tượng tiêm, lợi ích và phản 

ứng có thể gặp sau tiêm chủng tiêm vắc xin Sởi - Rubella; các địa chỉ tiêm 

phòng. 

- Đối với HS nội trú: Tuyên truyền các em tham gia buổi tiêm chủng tổ 

chức tại KTX trường, thông báo thời gian, địa điểm tiêm vắc xin Sởi - Rubella 

tại KTX dành cho HS nội trú. 

- Đối với HS không nội trú tại trường: Vận động các em tham gia tiêm 

chủng tại các cơ sở y tế ở nơi sinh sống. 

c. Thời gian triển khai 

Từ ngày 25 - 29/4/2016. 

3.2. Tiêm chủng 

a. Bố trí điểm tiêm chủng 

- Phối hợp với Trạm Y tế phường Phú Tài tiêm cho HS từ  16 - 17 tuổi nội 

trú Ký túc xá (KTX) trường.  

- Địa điểm tiêm: Tại phòng Y tế của KTX. 

- Thời gian triển khai: 07 giờ 00 ngày 19/5/2016. 

- Bố trí 01 tổ tiêm chủng gồm:  

+ 01 bàn khám và 01 bàn tiêm. 

+ 02 Cán bộ từ Trạm Y tế phường Phú Tài. 

+ 01 cán bộ điểm danh, gọi tên HS vào tiêm. 

- Phân luồng thành 01 lối vào và 01 lối ra cho HS, đồng thời bố trí ghế 

ngồi cho HS chờ tiêm và ghế tại điểm theo dõi HS đã tiêm xong, HS tiêm xong 

phải để cán bộ y tế theo dõi 30 phút mới được rời khỏi điểm theo dõi. 

- Phấn đấu thực hiện tiêm cho tất cả HS thuộc đối tượng trong ngày.  
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 b. Tổ chức tiêm vét 

- Vào cuối mỗi buổi tiêm, đánh dấu và xác định các đối tượng chưa tiêm 

và lập danh sách gửi về Trạm Y tế phường Phú Tài để tổ chức tiêm vét. 

- Thông báo cho HS chưa tiêm về địa điểm và thời gian tiêm vét để đến 

tiêm. 

* Lưu ý: Thời gian triển khai chiến dịch có thể thay đổi tùy theo tiến độ 

cung cấp vắc xin Sởi - Rubella của Chương trình TCMR Quốc gia. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

- Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng trong trường. 

- Viết bài tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tiêm chủng vắc xin Sởi 

- Rubella. 

- Tham mưu Ban Giám hiệu mời Trạm Y tế phường Phú Tài về tiêm 

chủng. 

- Phối hợp Ban quản lý Ký túc xá & Bảo vệ tổ chức tiêm chủng. 

- Lập danh sách HS chưa tiêm gửi về Trạm Y tế phường Phú Tài và thông 

báo thời gian, địa điểm tiêm vét cho HS nội trú chưa tiêm. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 

- Chạy bảng điện tử khẩu hiệu: “Tiêm chủng cho một tương lai khỏe 

mạnh” và “ Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận tích cực 

hưởng ứng chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella”. 

- Chuẩn bị 01kg chanh và 01 kg đường. 

- Chuẩn bị nước uống cho Cán bộ y tế phường Phú Tài. 

- Cử cô Ngô Thị Mỹ Dung - nhân viên y tế cùng hỗ trợ với y tế của KTX 

trong quá trình tiêm chủng. 

3. Ban quản lý Ký túc xá & Bảo vệ (BQL KTX & BV) 

- Dặn dò HS trong danh sách tiêm chủng ăn sáng trước khi tiêm. 

- Ổn định trật tự, tập hợp HS thuộc đối tượng tiêm chủng đến đúng giờ. 

- Chuẩn bị phòng tiêm chủng, bàn ghế tại điểm chờ tiêm và điểm theo dõi. 

- Lập danh sách HS vắng gửi về phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

chậm nhất 3 ngày sau ngày tổ chức tiêm chủng. 

- Cử nhân viên phụ trách việc quản lý HS trong quá trình tiêm. 

- Cô Đặng Thị Xuân Diệu - Nhân viên y tế KTX  phối hợp với cô Dung 

hỗ trợ tổ tiêm và chuẩn bị các vấn đề có liên quan đến quá trình tiêm chủng. 

4. Các khoa chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm (GVCN) 

- Tuyên truyền, vận động HS tham gia tiêm chủng đầy đủ. 
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- GVCN nhắc nhở HS lớp mình có tên trong danh sách tham gia tiêm 

chủng đầy đủ, tuyên truyền về tầm quan trọng của tiêm vắc xin Sởi - Rubella 

(MR) trong giờ sinh hoạt lớp. Phối hợp BQL KTX & BV giữ trật tự và điểm 

danh báo cáo tình hình HS tham gia về phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

ngay sau ngày tổ chức tiêm chủng. 

Trên đây là kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella trong tiêm 

chủng mở rộng năm 2016 Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận, đề nghị đơn 

vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả./.          

                   

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (b/c); 
- Thầy Ích - PHT (p/h); 
- Các đơn vị thuộc Trường (t/h); 
- Lưu: VT, CTHSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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