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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 cho đối tượng là người dân trên 18 tuổi

Căn cứ Công văn số 2698/SYT-NVY ngày 25/9/2021 của Sở Y tế tỉnh 
Quảng Nam về việc tiêm vaccine Vero Cell phòng Covid-19 cho tất cả lái xe, tiểu 
thương, người lao động thường xuyên ra vào Đà Nẳng và Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 2632/SYT-NVY ngày 21/9/2021 của Sở Y tế tỉnh 
Quảng Nam về việc đăng ký nhu cầu và cam kết sử dụng vaccine Vero Cell;

Để có cơ sở lập danh sách cho các đối tượng là người dân từ 18 tuổi trở lên 
tiêm vaccine phòng chống dịch Covid-19, nay UBND xã Tiên Lộc thông báo một 
số nội dung sau:

1. Đối tượng đăng ký tiêm vắc xin :
Đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn xã: ưu tiên cho Lái xa, tiểu thương, 

người lao động tự do thường xuyên ra vào Đà Nẳng, Quảng Ngãi; Người trên 65 
tuổi; Đối tượng chính sách xã hội, ….

- Loại vắc xin: Vero Cell do hãng Sinopharm, Trung Quốc Sản xuất.
- Tiêm 2 mũi cách nhau từ 21-28 ngày;
- Hiệu quả từ 78,1% đến 91%
3. Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo đến 17h00 12/10/2021.
4. Địa điểm đăng ký: Thôn trưởng, y tế thôn hoặc tổ trưởng tổ giám sát 

phòng chống dịch tại 5 thôn
5. Thủ tục đăng ký: Người dân khi đi đăng ký cần đem theo 

CMND/CCCD, Thẻ bảo hiểm y tế và cung cấp số điện thoại, địa chỉ , nghề nghiệp.
Ngày 15/10/2021 Trạm y tế xã tổng hợp gửi về huyện đúng thời gian quy 

định.
Vậy UBND xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã, tổ giám sát tại 

5 thôn khẩn trương thông báo đến nhân dân được biết và liên hệ đăng ký tiêm 
vaccine phòng Covid-19 đảm bảo đúng thời gian quy định./.

                                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN;                
- Các ngành liên quan;
- BND 5 thôn;
- Lưu VT,VP.                       
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