
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /KH-BCĐ Hải Dương, ngày       tháng  02  năm 2021

KẾ HOẠCH
Triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 để góp phần thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; 
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về 

việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ về 

tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn 
dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TU ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ về khẩn trương quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-
19 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 15/02/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp với BCĐ phòng chống dịch 
COVID-19 tỉnh chiều ngày 19/02/2021.

II. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH DỊCH 
Tính đến hết ngày 21/2/2021 Hải Dương ghi nhận 611 ca bệnh, trong đó:
Chí Linh (313), Cẩm Giàng (95), Kinh Môn (71), Nam Sách (33), TPHD 

(31), Kim Thành (19), Bình Giang (4), Ninh Giang (3), Thanh Hà (3), Tứ Kỳ 
(1), Gia Lộc (1), Thanh Miện (1).
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Toàn tỉnh đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 
0 giờ ngày 16/02/2021: phong tỏa 38 Khu dân cư, 09 thôn, 02 xã và 02 
huyện/TP, trong đó:

Chí Linh (toàn thành phố), Cẩm Giàng (toàn huyện), Kinh Môn (07 
KDC), Nam Sách (01 xã, 02 KDC), TPHD (14 KDC), Kim Thành (03 KDC), 
Bình Giang (03 KDC), Ninh Giang (03 KDC), Thanh Hà (03 KDC), Tứ Kỳ (01 
KDC), Gia Lộc (01 KDC), Thanh Miện (01 KDC).

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Mục đích
Xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng để đánh giá tình hình dịch bệnh, 

góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy 
phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Mục tiêu 
- Đánh giá nguy cơ để đáp ứng phòng chống dịch một cách nhanh và hiệu 

quả nhất.
- Đánh giá các vùng an toàn để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương.
3. Yêu cầu
- Công tác lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu xét nghiệm phải tuân thủ các 

quy định của pháp luật về an toàn sinh học.
- Ngành Y tế tập trung toàn lực đảm bảo công tác lấy mẫu và xét nghiệm 

COVID-19 theo đúng tiến độ Kế hoạch đã đề ra.
- Đảm bảo 100% các trường hợp có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 được 

xét nghiệm sàng lọc.
4. Nội dung cụ thể
4.1. Phân nhóm xét nghiệm theo nguy cơ 
Dựa trên tình hình thực tế của địa phương phân thành các nhóm cần xét 

nghiệm như sau:
a) Nhóm các địa phương có nguy cơ cao, gồm 04 huyện, thị xã, thành phố:
Kim Thành, Cẩm Giàng, Chí Linh và thành phố Hải Dương.
b) Nhóm các địa phương có nguy cơ, gồm 03 huyện, thị xã:
Kinh Môn, Nam Sách và Bình Giang.
c) Nhóm các địa phương nguy cơ thấp, gồm 05 huyện:
Ninh Giang, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Gia Lộc và Thanh Miện.
d) Nhóm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
4.2. Phân loại mẫu theo mục đích xét nghiệm (phụ lục 1)
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a) Loại 1: Lấy mẫu phòng chống dịch bắt buộc theo qui định chung.
b) Loại 2: Lấy mẫu bắt buộc để đáp ứng xử lý ngay ổ dịch.
c) Loại 3: Lấy mẫu để đánh giá nguy cơ và nhận định tình hình dịch.
d) Loại 4: Lấy mẫu để đánh giá tiêu chí an toàn COVID-19.
e) Loại 5: Lấy mẫu nhóm đối tượng phát sinh để đáp ứng phòng chống 

dịch theo tình hình thực tiễn chống dịch của địa phương.
4.3. Khả năng chuyên môn đảm bảo thực hiện kế hoạch
4.3.1. Năng lực xét nghiệm
Tính đến thời điểm hiện tại Hải Dương có 06 phòng xét nghiệm phát hiện 

SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime-PCR. Trong đó 05 phòng XN của các đơn 
vị trực thuộc Sở  Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện đa khoa 
tỉnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phổi) và 01 phòng 
xét nghiệm của Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Công suất xét nghiệm:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á: 

Đạt tối đa 8000 mẫu đơn/ngày (40.000 mẫu gộp/ngày).
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 300 mẫu đơn/ngày.
- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh: 200 mẫu đơn/ngày.
- Bệnh viện Trường ĐHKT Y tế HD: 200 mẫu đơn/ngày (đang phục vụ 

xét nghiệm cho các bệnh nhân điều trị COVID tại bệnh viện Dã chiến số 2).
Tổng công suất xét nghiệm của tỉnh đạt 8500 mẫu đơn/ngày.
4.3.2. Năng lực lấy mẫu
- Cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (30 cán bộ).
- Cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm y tế 12 huyện, thị xã, thành phố 

(170 cán bộ).
- Cán bộ giáo viên, sinh viên tình nguyện của Trường ĐHKT Y tế HD, 

Trường Cao đẳng Dược Trung ương và Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương (1000 
sinh viên).

Năng lực lấy mẫu trung bình đạt 50.000 đến 60.000 người/ngày.
4.4. Nội dung hoạt động cụ thể
4.4.1. Đối với các địa phương nhóm nguy cơ cao
- Mục tiêu xét nghiệm: 
Phục vụ đáp ứng chống dịch một cách nhanh và hiệu quả nhất.
- Các loại mẫu xét nghiệm cụ thể (phụ lục 1):

 Loại 1: xét nghiệm tất cả các mẫu theo quy định
 Loại 2: xét nghiệm tất cả các mẫu theo quy định
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 Loại 3: một số khu vực/nhóm dân cư nguy cơ cao do Ban Chỉ đạo 
cấp huyện tự quyết định.

- Số lượng mẫu dự kiến: 
 Loại 1 và 2: theo thực tiễn diễn biến dịch hàng ngày.
 Loại 3: dự kiến mỗi huyện 3000 mẫu.

- Thời gian thực hiện: 
 Loại 1 và 2: làm xét nghiệm sớm, trả kết quả xét nghiệm trong 

vòng 24h
 Loại 3: triển khai thực hiện sớm sau khi lập xong danh sách đối 

tượng lấy mẫu.
4.4.2. Đối với các địa phương có nguy cơ
- Mục tiêu xét nghiệm: 
Đánh giá nguy cơ, theo dõi tình hình dịch để đáp ứng chống dịch nhanh.
- Các loại mẫu xét nghiệm cụ thể (phụ lục 1):

 Loại 1: tất cả các mẫu theo quy định
 Loại 2: tất cả các mẫu theo quy định
 Loại 3: một số khu vực/nhóm dân cư nguy cơ cao do Ban Chỉ đạo 

cấp huyện tự quyết định.
- Số lượng mẫu dự kiến: 

 Loại 1 và 2: theo thực tiễn diễn biến dịch hàng ngày
 Loại 3: dự kiến mỗi huyện 5000 mẫu

- Thời gian thực hiện: 
 Loại 1 và 2: làm xét nghiệm sớm, trả kết quả xét nghiệm trong 

vòng 24h
 Loại 3: triển khai thực hiện sớm sau khi lập xong danh sách đối 

tượng lấy mẫu.
4.4.3. Đối với các địa phương nhóm nguy cơ thấp
- Mục tiêu xét nghiệm: 
Đánh giá vùng an toàn, theo dõi tình hình dịch để chủ động phòng chống 

dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
- Các loại mẫu xét nghiệm cụ thể (phụ lục 1):

 Loại 1: tất cả các mẫu theo quy định
 Loại 2: tất cả các mẫu theo quy định
 Loại 3: một số khu vực/nhóm dân cư nguy cơ cao do Ban Chỉ đạo 

cấp huyện tự quyết định.
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- Số lượng mẫu dự kiến: 
 Loại 1 và 2: theo thực tiễn diễn biến dịch hàng ngày.
 Loại 3: dự kiến mỗi huyện 10.000 mẫu.

- Thời gian thực hiện: 
 Loại 1 và 2: làm xét nghiệm sớm, trả kết quả xét nghiệm trong 

vòng 24h.
 Loại 3: triển khai thực hiện sớm sau khi lập xong danh sách đối 

tượng lấy mẫu.
- Quy mô đánh giá vùng an toàn: Theo quy mô từng xã.
- Điều kiện để đánh giá vùng an toàn:

 Thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả các biện pháp phòng chống 
dịch trên địa bàn.

 Phải có tổ Covid cộng đồng hoạt động thường xuyên, liên tục và 
hiệu quả.

 Không có ca bệnh Covid-19 xảy ra ở cộng đồng trong đợt dịch lần 
này. Kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm trong đợt đánh giá 
này đều âm tính với SARS-CoV-2.

4.4.4. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
- Mục tiêu xét nghiệm: 
Đánh giá tiêu chí an toàn Covid-19 đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp 

phục vụ sản xuất phát triển kinh tế, xã hội.
- Các loại mẫu xét nghiệm cụ thể:

 Công nhân, người lao động
 Người quản lý doanh nghiệp
 Các đối tượng khác theo nhu cầu thực tế doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện: 
Thực hiện theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/02/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh và Công văn số 488/BCĐ-PCD ngày 17/02/2021 của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

4.5. Kỹ thuật xét nghiệm
Xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime-PCR. 

IV. TỔNG SỐ MẪU XÉT NGHIỆM DỰ KIẾN
Từ 160.000 - 180.000 mẫu.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện triển khai Kế 
hoạch xét nghiệm đúng theo mục đích, yêu cầu và đúng tiến độ.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; 
chỉ đạo tăng tối đa công suất lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức xét nghiệm.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lập dự trù sinh phẩm, vật tư 
tiêu hao, quần áo bảo hộ chống dịch để thực hiện xét nghiệm theo Kế hoạch này.

- Đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, phân bổ kịp 
thời hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị, phòng hộ lao động để xét nghiệm 
SARS-CoV-2 từ các nguồn.

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập Bộ phận chuyên trách 
xây dựng Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày. Yêu cầu Trung tâm Y tế 
tuyến huyện trước 15 giờ hàng ngày gửi kế hoạch lấy mẫu ngày hôm sau về 
Trung tâm KSBT tỉnh để phân tích, đánh giá, trình Sở Chỉ huy phê duyệt.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các đơn vị thực 
hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để điều phối thực hiện xét nghiệm và trả 
lời kết quả xét nghiệm trong vòng 24 giờ.

2. Công an tỉnh
- Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm lấy mẫu, đảm 

bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch.
- Phối hợp với Sở Y tế trong việc phân luồng, phân làn các xe chở đoàn đi 

lấy mẫu khi qua các chốt kiểm soát, đảm bảo đúng tiến độ.
3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp và tạo điều 

kiện thuận lợi để công tác lấy mẫu đạt kế hoạch đề ra.
- Phối hợp với Sở Y tế giám sát quá trình tổ chức lấy mẫu theo Kế hoạch.
4. Sở Giao thông Vận tải
Phối hợp với Sở Y tế, bố trí xe ô tô đưa đón các đoàn lấy mẫu xét nghiệm 

tại các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
- Tổng hợp, lập danh sách các doanh nghiệp, số lượng lao động của từng 

doanh nghiệp trong các KCN sắp xếp thời gian và số lượng mẫu phù hợp với 
năng lực lấy mẫu và công suất xét nghiệm của các đơn vị xét nghiệm, thứ tự ưu 
tiên theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

- Chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp thuộc các KCN trên địa bàn tỉnh lập 
danh sách đúng theo mẫu, tổ chức thực hiện sắp xếp công nhân, người lao động 
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách, đúng thứ tự lấy mẫu (tuyệt đối 
đảm bảo an toàn phòng chống dịch).
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- Phối hợp với Sở Y tế giám sát quá trình tổ chức lấy mẫu tại các doanh 
nghiệp thuộc các KCN.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hỗ trợ các doanh 
nghiệp giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

6. Ủy ban nhân dân, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, 
thị xã, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, 
thành phố triển khai xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện tại địa phương: Dựa 
vào đánh giá dịch tễ của cơ quan chuyên môn, cần thiết xin ý kiến của Nhóm 
chuyên gia Bộ Y tế tự đề xuất số lượng mẫu cần xét nghiệm trên cơ sở đảm bảo 
hiệu quả phòng, chống dịch và tiết kiệm nguồn lực; rà soát lập danh sách các đối 
tượng lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (cơ quan Thường trực 
chống dịch của tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Sở Y tế.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh triển khai chi tiết kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm tại địa phương.

- Trước khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, phải có kế hoạch phân công 
nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị liên quan; lập danh sách đối tượng cần lấy mẫu 
đúng, đầy đủ thông tin, sắp xếp lấy mẫu theo khoảng thời gian để đảm bảo việc 
giãn cách phòng chống dịch.

- Bố trí địa điểm lấy mẫu tập trung phù hợp với số lượng mẫu cần lấy và 
cử các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp ngoài các KCN trên địa bàn tổ chức xét 
nghiệm cho công nhân và người lao động theo Công văn số 510/BCĐ-PCD ngày 
19/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

- Chỉ đạo UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã chủ động phối 
hợp, lập danh sách chi tiết những người cần lấy mẫu (cả trong doanh nghiệp và 
khu dân cư trên địa bàn quản lý), cử cán bộ tham gia trực tiếp điều hành, sắp 
xếp, hướng dẫn các đối tượng lấy mẫu theo đúng trình tự. Nơi nào để xảy ra tình 
trạng lộn xộn, mất an toàn phòng chống dịch lãnh đạo địa phương đó hoàn toàn 
chịu trách nhiệm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh,  Ban Quản lý các KCN và 
các đơn vị có liên quan triển khai các công tác phòng, chống dịch; kiểm tra, 
giám sát  và  hỗ  

- Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức 
sản xuất kinh doanh sau khi kết thúc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ (sau ngày 02/3/2021); căn cứ kết quả xét nghiệm tự đánh giá tình hình dịch 
tễ của địa phương mình ứng với từng nhóm nguy cơ (nhóm nguy cơ thấp, nhóm 
nguy cơ và nhóm nguy cơ cao). 
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7. Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trường Cao đẳng Dược 
Trung ương, Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

Động viên sinh viên ở trong và ngoài tỉnh trở lại Trường để tăng cường đội 
ngũ tình nguyện viên cho công tác phòng chống dịch của tỉnh, cụ thể như sau:

- Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương:100 sinh viên (ngoài 600 SV 
đã tình nguyện từ đầu dịch)

- Trường Cao đẳng Dược Trung ương: 60 sinh viên
- Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương: 50 sinh viên
Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế cử cán bộ giảng viên, sinh viên tình nguyện 

tham gia hỗ trợ tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm, sẵn sàng ngay khi 
được điều động.

Giao cho Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức tập huấn lấy 
mẫu cho 210 sinh viên trên để sẵn sàng tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm.

8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch xét nghiệm COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh. Căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh đề xuất số lượng vật tư, hóa chất 
phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 của các phòng xét nghiệm trên địa 
bàn tỉnh hiệu quả, kịp thời, tránh lãng phí. 

- Hướng dẫn Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố qui trình tổ chức 
lấy mẫu tại cộng đồng để thống nhất chung toàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh về kỹ thuật lấy 
mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu và xét nghiệm COVID-19; hướng dẫn lấy mẫu 
bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 đúng nhóm đối tượng ưu tiên và trong khả 
năng nguồn lực cho phép theo Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát, điều tra dịch 
tễ, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khi cần thiết.

- Cung ứng vật tư, môi trường bảo quản mẫu xét nghiệm, trang bị phòng 
hộ lao động cho các đơn vị liên quan theo chỉ đạo của Sở Y tế.

- Cung ứng test kít xét nghiệm và vật tư y tế , phòng hộ lao động cho các 
phòng xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn tỉnh để thực hiện xét nghiệm theo sự 
điều phối của Sở Y tế.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á tổ chức lấy mẫu và xét 
nghiệm cho công nhân tại các KCN trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng qui định, 
tiến độ theo Kế hoạch số 500/KH-UBND ngày 10/02/2021 của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á tổ chức lấy mẫu và xét 
nghiệm cho công nhân, người lao động ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh theo 
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Công văn số 510/BCĐ-PCD ngày 19/02/2021 của BCĐ phòng, chống dịch của 
tỉnh, đáp ứng một phần nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

- Yêu cầu cán bộ y tế, sinh viên tham gia lấy mẫu phải sử dụng bảo hộ cá 
nhân theo đúng quy định để phòng chống dịch bệnh.

- Tiếp nhận mẫu xét nghiệm “nghi ngờ dương tính” hoặc “không xác 
định” từ các phòng XN khác trên địa bàn hoặc các vùng lân cận, thực hiện xét 
nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, bảo đảm chất lượng và an toàn sinh học.

- Khi số lượng mẫu quá lớn vượt quá khả năng xét nghiệm, ghép mã và 
trả lời kết quả của đơn vị phải báo cáo ngay cho BCĐ phòng chống dịch 
COVID-19 tỉnh, Sở Chỉ huy và Sở Y tế để giải quyết kịp thời.

- Trả lời kết quả trong vòng 24 giờ kể từ khi nhân mẫu xét nghiệm, báo 
cáo kết quả xét nghiệm về Sở Y tế, Bộ Y tế theo qui định.

9. Các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19
- Bố trí nhân lực (sắp xếp hợp lý trong thời gian dài để đảm bảo sức khỏe 

cho cán bộ), trang thiết bị tổ chức thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc SARS-
CoV-2 đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng qui định.

- Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm, vật tư xét nghiệm, phòng hộ lao động từ 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành 
phố để tổ chức thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

- Sau khi thực hiện xét nghiệm, các đơn vị chuyển trả kết quả xét nghiệm 
ngay về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (bằng thư điện tử và văn bản). 

- Khi kết quả xét nghiệm “nghi ngờ dương tính” hoặc “không xác định” 
phải chuyển ngay đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm khẳng 
định (tuyệt đối không được tự công bố).

10. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố
- Tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm các đối tượng thuộc Loại 1, Loại 2, Loại 3 

và Loại 5 (theo kết quả giám sát, điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bật 
tật tỉnh) gửi mẫu về BVĐK tỉnh, BV Bệnh nhiệt đới và Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Khi số lượng mẫu cần lấy 
vượt quá khả năng của đơn vị phải khẩn trương báo cáo về Sở Y tế (phòng 
Nghiệp vụ Y) và Trung tâm KSBT tỉnh để điều phối nhân lực hỗ trợ.

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cử cán bộ tham gia lấy 
mẫu xét nghiệm cho công nhân, người lao động của các doanh nghiệp trên địa 
bàn khi có sự điều phối của Sở Y tế.

- Hàng ngày, trước 15 giờ phải báo cáo kế hoạch lấy mẫu ngày hôm sau 
về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phân tích, đánh giá trình Sở Chỉ huy 
phê duyệt.
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Trên đây là Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong giai đoạn 
tới của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Trong quá trình 
thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ qua Sở Y tế để được 
hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Y tế (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Trường ĐHKT Y tế HD;
- Trường Cao đẳng Dược TW;
- Trường Cao đẳng Y tế HD;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Các bệnh viện tuyến tỉnh;
- TTYT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp có liên quan;
- Lưu: VP, VX(01).Ph(25).

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Dương Thái



11

Phụ lục 1: PHÂN LOẠI MẪU THEO MỤC ĐÍCH XÉT NGHIỆM

1. Loại 1. Lấy mẫu phòng chống dịch bắt buộc theo qui định chung.
- Tất cả người có triệu chứng nghi mắc Covid-19 phát hiện được tại cộng 

đồng: Sốt, ho, đau họng, hội chứng cảm cúm, mất khứu giác, viêm đường hô 
hấp …

- Tất cả người có triệu chứng nghi mắc Covid-19 đến khám tại các cơ sở 
điều trị: Sốt, ho, đau họng, hội chứng cảm cúm, mất khứu giác, viêm đường hô 
hấp, viêm phổi …

- Bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại cơ sở y tế và theo dõi sau khi ra 
viện cách ly tại nhà.

- Tất cả F1.
- Tất cả người đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định .
- Nhóm bệnh nhân mãn tính, nguy cơ cao đang điều trị tại các cơ sở y tế.
- Cán bộ y tế tại các cơ sở điều trị theo quy định của Bộ Y tế.
- Các lực lượng tham gia chống dịch.
Các đơn vị xét nghiệm chủ động lựa chọn phương án xét nghiệm mẫu 

đơn hoặc gộp theo tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực.
2. Loại 2. Lấy mẫu bắt buộc đáp ứng xử lý ngay ổ dịch.

- Người dân trong cộng đồng khu vực ổ dịch nơi bệnh nhân sinh sống, 
người dân trong khu vực phong tỏa.

- Người dân trong cộng đồng tại một số mốc dịch tễ lớn, quan trọng.
- Nhóm người có liên quan dịch tễ không thuộc nhóm F1 nhưng có nguy 

cơ cao phát hiện được qua điều tra dịch tễ.
- Người dân trong cộng đồng khu vực phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch 

để đánh giá điều kiện kết thúc phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch.
3. Loại 3. Lấy mẫu để đánh giá nguy cơ và nhận định tình hình dịch.

- Tại cộng đồng: người dân sinh sống tại một số khu nhà trọ, các xóm trọ 
tập trung nhiều công nhân, người lao động nhập cư.

- Tại một số chợ đầu mối, chợ truyền thống: ban quản lý chợ, bảo vệ chợ, 
trông xe, các hộ buôn bán lâu năm đông khách hàng trong chợ và một số hộ dân 
tại khu vực xung quanh chợ.

- Tại một số siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi: các nhân 
viên bán hàng, thu ngân, nhân viên phục vụ, ban quản lý, bảo vệ, người trông xe.

- Tại một số cơ sở dịch vụ: karaoke, mát xa, cắt tóc, gội đầu, quán ăn đông 
người...
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- Một số cơ quan có giao dịch nhiều với người dân: Hiệu thuốc, Ngân 
hàng; Cơ quan thuế; Bưu điện; Bộ phận tiếp dân của một số cơ quan lớn; Bộ 
phận một cửa …

- Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, các khách 
sạn tổ chức cách ly tập trung chuyên gia nước ngoài đã hoàn thành nhiệm vụ 
trong thời gian 1 tháng trở lại đây.

- Tại các bến xe, bến tàu: Ban quản lý, nhân viên bán vé, bảo vệ, xe ôm, 
một số lái xe taxi.

- Tại một số khách sạn, nhà nghỉ có lượng khách lớn: Ban quản lý, lễ tân, 
nhân viên phục vụ, chủ cơ sở.

- Các nhóm đối tượng nguy cơ khác (do địa phương tự đánh giá và quyết 
định).

- Lấy mẫu chọn điểm một số khu vực dân cư có nguy cơ cao (do địa 
phương tự đánh giá và quyết định).

4. Loại 4: Lấy mẫu đánh giá tiêu chí an toàn COVID-19 đáp ứng 
nhu cầu doanh nghiệp phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế.

Theo nhu cầu thực tế của doanh của nghiệp.
5. Loại 5: Lấy mẫu nhóm đối tượng phát sinh để đáp ứng phòng 

chống dịch theo tình hình thực tiễn chống dịch của địa phương.
Nhóm đối tượng này do Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh 

quyêt định dựa trên tình hình thực tiễn chống dịch tại địa phương.
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