à Nng d kin hoàn thành vic tiêm ph vaccine mi 1 cho toàn dân trên 18 tui vào ngày 15.10 ti
ây. a phng cng lên ting bác b thông tin "ngi dân cha tiêm không c ra ng sau 15.10".
à Nng d kin ph cp 1 mi vaccine cho ngi dân trên 18 tui vào ngày 15.10. nh: Thu Trang
Theo báo cáo ca Trung tâm Kim soát bnh tt à Nng (CDC à Nng), n ngày 9.10, Trung tâm ã
tiêm 886.593 liu vaccine phòng COVID-19, trong ó 793.451 ngi ã tiêm mi 1 (chim t l 90,6%
ngi trên 18 tui ca à Nng); 93.142 ngi ã tiêm mi 2 (chim t l 10,6% ngi trên 18 tui ca à Nng). D
kin, n 15.10, à Nng s tiêm ph vaccine cho 100% ngi dân trên 18 tui.
Liên quan ct mc 15.10, Báo Lao ng nhn c phn ánh ca nhiu ngi dân phng An Hi Bc, qun Sn
Trà, thành ph à Nng cho bit, h nhn c thông báo ca T trng T dân ph rng sau ngày 15.10, nu
ngi dân nào cha tiêm 1 mi vaccine phòng COVID-19 thì s không c ra ng. Ngi dân không bit
mc 15.10 là quy nh theo vn bn nào ca thành ph.
V vn này, ông Trn Vn Hùng, Ch tch UBND phng An Hi Bc cho bit "a phng không có thông
báo này. Và ó là tin n tht thit…".
Ông Hoàng Sn Trà, Ch tch UBND qun Sn Trà cho bit: Theo quy nh ti mc 5, công vn s 6589
ngày 28.9.2021 ca thành ph à Nng v vic áp dng tm thi mt s bin pháp phòng chng dch
COVID-19 hin nay (có hiu lc t ngày 30.9.2021), quy nh mt trong các iu kin ngi dân c ra ng là:
"ã tiêm ít nht 1 liu vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày".
Cng theo ông Hoàng Sn Trà, tuy công vn 6589 có hiu lc t ngày 30.9.2021 nhng thi gian qua,
qun ch nhc nh là chính ch cha x lý mt trng hp nào bi n thi im này, toàn qun Sn Trà mi ch có
95% ngi dân trên 18 tui c tiêm 1 mi vaccine.
"Sau này, khi ã tiêm 1 mi vaccine thì qun s áp dng các quy nh nh công vn 6598 ca thành ph
v áp dng các iu kin c tham gia hot ng ca công dân", ông Trà nói.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

