
SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRUNG TÂM Y TẾ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           HUYỆN MỸ TÚ                                  

Mỹ Tú, ngày 20 tháng 01 năm 2021 

Số:         /TB-TTYT    

 

THÔNG BÁO 

(Về việc Tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại và tiếp tục tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin, 

phòng dịch bệnh Covid-19 năm 2022) 

 

- Tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 năm 

2022.  

 - Nay Trung Tâm Y Tế huyện Mỹ Tú xin thông báo đến toàn thể người dân trên 

địa bàn huyện Mỹ Tú như sau: 

+ Tiêm liều bổ sung cho tất cả người dân đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 

liều cơ bản vắc xin Verocel đủ 28 ngày trở lên. 

+ Tiêm liều nhắc lại cho những người đã tiêm 2 liều vắc xin cơ bản đủ thời 

gian 3 tháng đối với các loại vắc xin còn lại. 

+ Tiếp tục tiêm cho những người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm 2 liều cơ 

bản (mũi 1, mũi 2).  

 - Địa điểm bàn tiêm: Tại các Trạm y tế xã/thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Tú. 

 - Thời gian tiêm: Từ ngày 20 đến hết ngày 28/01/2022. 

 - Đối tượng được tiêm: Tất cả người dân đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, mũi 

2 và những người đã được tiêm 2 liều vắc xin cơ bản đối với tất cả các loại vắc xin 

phòng bệnh COVID-19, không phân biệt hộ khẩu thường trú.  

          Nay Trung Tâm Y Tế huyện Mỹ Tú xin thông báo đến người dân biết và liên hệ 

với các Trạm y tế xã gần nhất để được đăng ký, tư vấn và tiêm vắc xin phòng bệnh 

Covid-19theo thời gian nêu trên. 

 Thông báo này thay thế Thông báo số 99/TB-TTYT ngày 20 thang 01 năm 

2022./. 

                                                                                                

Nơi nhận:          KT. GIÁM ĐỐC 

- Các cơ quan ban ngành huyện;                                       PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Người dân trên địa bàn huyện; 

- lưu; VT.                                                 

                      

                             

 

                                                            BSCKI Nguyễn Hồng Thạch 
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