SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN HIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:157/TB-THPTNH

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 9 năm 2022
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THÔNG BÁO
Về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19
Thực hiện Công văn số 2422/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 13 tháng 9 năm
2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh triển
khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Trường THPT Nguyễn Hiền
thông báo cụ thể như sau:
1. Thời gian

Ngày 23/9/2022: Lịch cụ thể như sau:
a) Viên chức, người lao động: Tiêm mũi nhắc lại 2 (mũi 4)
Từ 7h30 đến 8h30
b) Học sinh: Tiêm mũi nhắc lại 1 (mũi 3)
+ Từ 08h00 đến 10h00: Học sinh các lớp ca lẻ
+ Từ 13h30 đến 15h30: Học sinh các lớp ca chẵn
2. Địa điểm: Trường Tiểu học Lý Công Uẩn, số 181 đường Nguyễn Hữu
Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
3. Phân công công việc
a) Phụ trách chung:
- Thầy Trần Anh Tuấn – Phó Hiệu Trưởng phụ trách ca lẻ.
- Cô Nguyễn Thị Thảo – Phó Hiệu Trưởng, phụ trách ca chẵn.
b) Quản lý học sinh:
- Thầy Thưởng, cô Thắm phụ trách các lớp 10/1, 10/3, 10/5, 10/7, 10/9,
10/11, 11/1, 11/3, 11/5, 11/7 và GVCN các lớp liên quan.
- Thầy Duẩn, cô Duyên, T. Tuấn (TD) phụ trách các lớp 11/9, 11/11, 11/13,
11/15, 12/1, 12/3, 12/5, 12/7, 12/9, 12/11, 12/13 và GVCN các lớp liên quan.
- Cô Châu, cô Hợi, thầy Khánh phụ trách các lớp 10/2, 10/4, 10/6, 10/8,
10/10, 10/12, 10/14, 11/2, 11/4, 11/6.
- Anh Hùng, thầy Thưởng, cô Trang (TD) phụ trách các lớp 11/8, 11/10,
11/12, 11/14, 12/2, 12/4, 12/6, 12/8, 12/10, 12/12 và GVCN các lớp liên quan.
4. Một số lưu ý
- Học sinh các lớp nghỉ học trong ngày 23/9/2022 để tiêm chủng vacxin.
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- Trang phục: Đồng phục thể dục
- Học sinh tập trung tại địa điểm tiêm trước 15 phút theo lịch để tránh tập
trung đông người.
- GVCN nhắc học sinh lớp ăn uống đầy đủ trước khi tiêm, giấy tờ tùy thân
(nếu có), giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin mũi 1, nước uống cá nhân, khẩu trang
dự phòng, mũ che nắng, áo mưa hoặc dù (đề phòng trời mưa); học sinh tuân thủ
theo hướng dẫn của ban tổ chức, nêu cao ý thức tự giác tránh làm ảnh hưởng đến
công việc chung. Thầy cô tập trung học sinh lớp mình theo bảng tên lớp trước
giờ vào tiêm tại Trường Tiểu học Lý Công Uẩn, số 181 đường Nguyễn Hữu Thọ
tiến hành điểm danh các em.
- GVCN thông báo cho phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng đúng lịch,
thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) trước, trong và sau khi tiêm chủng; chủ
động theo dõi và phát hiện các dấu hiệu bất thường sau khi tiêm chủng; tải App
Sổ sức khỏe điện tử (thành viên gia đình) để theo dõi hồ sơ và phản hồi phản
ứng sau tiêm chủng.
- GVCN báo cáo số lượng học sinh đã tiêm vắc xin trong ngày qua Zalo
thầy Tuấn Phó Hiệu Trưởng trước 17h30 ngày 23/9/2022 để báo cáo về Sở GD.
Trên đây là thông báo về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho viên chức,
người lao động và học sinh của Trường THPT Nguyễn Hiền./.
Nơi nhận:
- GVCN và hoc sinh;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
- Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

