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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tiêm phòng vắc - xin Covid-19

Verocell do Shinopharn sản xuất

Thực hiện công văn số 2665/BCĐ-PCD ngày 06/9/2021 của ban chỉ đạo 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương về việc đăng ký đối tượng 
tiêm Vắc-xin phòng Covid-19 (verocell do Sinopharn sản xuất). 

Trong thời gian qua nhân dân trong toàn phường đã đến đăng ký và tiêm 
phòng vắc xin Covid-19. Tuy nhiên vẫn còn một số người dân chưa đến đăng ký 
tiêm.

Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19, và tiêm phòng vắc 
xin theo đúng kế hoạch, Ủy ban nhân dân phường thông báo đến toàn thể nhân 
dân, những ai chưa đến đăng ký tiêm phòng Vắc xin Covid-19 tiếp tục đến trạm 
y tế phường để đăng ký. Thời gian tiêm sẽ tiêm trong 1, 2 ngày tới, cụ thể sẽ 
thông báo sau. Khi đi đăng ký cần mang theo một số giấy tờ sau: 

1. Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân phô tô;
 2. Thẻ Bảo hiểm y tế phô tô; 
3. Số điện thoại. 
Tiêm phòng vắc xin Covid-19 là biện pháp phòng bệnh tốt nhất, là quyền 

lợi và trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng chống và đẩy lùi 
dịch bệnh Covid-19./. 
Nơi nhận:
- Đài TT phường; (Để T/B)
- Các KDC; (Để T/B)
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
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