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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /HD-BCĐ Hải Dương, ngày        tháng 7 năm 2021

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI
Việc triển khai xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 tại các Chốt liên ngành 

cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Căn cứ Công điện số 03/CĐ-UBND tỉnh ngày 19/7/2021 về việc triển khai 
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về 
việc thành lập Chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về 
việc quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên 
SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Căn cứ Công văn số 2597/UBND-VP ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh về 
việc tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
và điều chỉnh thời gian cách ly y tế;

Căn cứ Công văn số 5787/BYT-TB-CT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế về việc 
danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-
CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung 
ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 5); Công văn số 
5264/BYT-DP ngày 01/7/2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm nhanh kháng 
nguyên SARS-CoV-2.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch khẩn cấp của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 
ban hành hướng dẫn tạm thời hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh kháng 
nguyên tại các Chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 (gọi tắt là Chốt Kiểm dịch), như sau:

1. Đối tượng làm xét nghiệm test nhanh tại các Chốt Kiểm dịch
Người Hải Dương trở về hoặc người tỉnh khác có lý do chính đáng, cần thiết 

phải vào tỉnh Hải Dương nếu không có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-
CoV-2 trong vòng 72 giờ (theo giấy xác nhận), thì phải thực hiện xét nghiệm test 
nhanh kháng nguyên tại Chốt, nếu âm tính mới được vào tỉnh.

2. Nhân sự thực hiện xét nghiệm
2.1. Số lượng nhân sự: Tối thiểu 02 người.



2.2. Yêu cầu 
- Nhân viên y tế đã được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về lấy mẫu, xét 

nghiệm test nhanh kháng nguyên và phiên giải kết quả xét nghiệm; tự chịu trách 
nhiệm về việc công bố kết quả xét nghiệm, đồng thời đảm bảo được an toàn sinh 
học và phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong quá trình thực hiện.

- Nhân viên y tế ở vị trí lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 tuân thủ nguyên tắc 
5K; sử dụng phòng hộ cá nhân và không được tham gia các công việc khác tại Chốt 
để đảm bảo an toàn, phòng tránh lây nhiễm.

- Tham mưu kịp thời cho Trung tâm Y tế, Trưởng Chốt kiểm soát điều hành 
hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 được nhanh chóng, thuận tiện, tránh 
ùn tắc cục bộ tại vị trí làm xét nghiệm.

3. Trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm
- Bộ bàn ghế làm việc: Tối thiểu 02 bộ, gồm:

+ 01 bàn ghi Phiếu xét nghiệm; thu tiền và ghi phiếu thu;
+ 01 bàn lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm, ghi kết quả xét nghiệm.

- Trang phục phòng hộ cá nhân
- Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
- Thùng đựng rác thải sinh hoạt, rác thải y tế theo quy định hiện hành.
- Biển cảnh báo, chỉ dẫn khu vực xét nghiệm.
- Văn phòng phẩm: Giấy, bút, sổ ghi chép, phiếu trả lời kết quả xét nghiệm,…
4. Quy trình thực hiện 
Chủ phương tiện, hành khách, người dân khi được làm thủ tục qua Chốt, theo 

yêu cầu của Trưởng Chốt kiểm soát dịch bệnh phải thực hiện xét nghiệm test nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2 sẽ được thực hiện như sau:

4.1. Đăng ký làm xét nghiệm
Chủ phương tiện, hành khách, người đọc thông tin cá nhân và nộp tiền xét 

nghiệm tại khu vực đăng ký xét nghiệm, chờ ở khu vực chờ xét nghiệm để được gọi 
tên đến lượt làm xét nghiệm.

Nhân viên y tế tại bàn đăng ký xét nghiệm: Ghi đầy đủ thông tin vào Giấy 
xét nghiệm, thu phí xét nghiệm, trả phiếu thu người được xét nghiệm (sử dụng mẫu 
phiếu thu theo quy định hiện hành). Chuyển Giấy xét nghiệm đến Bàn lấy mẫu xét 
nghiệm để gọi tên người đã đăng ký xét nghiệm theo thứ tự.

Lưu ý: Nhân viên trực ca trước bàn giao số tiền thu được cho nhân viên ca 
sau, đơn vị y tế được huy động tham gia xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại 
Chốt bố trí người đi thu ngân ít nhất 1 ngày/1 lần. Việc bàn giao giữa các ca, giữa 
nhân viên trực Chốt và nhân viên thu ngân phải thể hiện trên hồ sơ, sổ sách.



4.2. Khu vực thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2.
Nhân viên y tế gọi người được xét nghiệm theo thứ tự đăng ký.
Hướng dẫn tư thế người được xét nghiệm và tiến hành lấy mẫu. Thực hiện xét 

nghiệm, đọc kết quả, ghi, ký kết quả xét nghiệm vào Giấy xét nghiệm test nhanh 
SARS-CoV-2 (theo mẫu đính kèm, có đóng dấu treo của đơn vị y tế tham gia xét 
nghiệm). Trả kết quả xét nghiệm cho người được xét nghiệm hoặc chuyển cho bộ 
phận trả kết quả xét nghiệm. Lưu lại phần cuống Giấy xét nghiệm tại cơ sở y tế.

Lưu ý: 
- Có biển cảnh báo "Khu vực nguy hiểm, không phận sự miễn vào", đặt trước 

khu vực lấy mẫu, làm xét nghiệm SARS-CoV-2.
- Tùy theo số lượng người xét nghiệm tại mỗi Chốt, Lãnh đạo Trung tâm Y 

tế điều động số lượng nhân viên y tế phù hợp để đảm bảo thực hiện việc xét nghiệm 
SARS-CoV-2 bằng test nhanh, tránh để xảy ra tình trạng ùn ứ tại Chốt do không đủ 
nhân lực thực hiện xét nghiệm.

- Khu vực làm xét nghiệm phải bố trí thùng đựng rác thải y tế theo đúng quy 
định về màu sắc, đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Việc xử lý rác thải 
trong quá trình thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định hiện hành của Bộ 
Y tế, nên ký hợp đồng với đơn vị xử lý rác chuyên nghiệp để thực hiện việc xử lý 
rác thải ngay sau khi kết thúc mỗi ca trực để đảm bảo công tác an toàn phòng, 
chống dịch (nếu có thể) .

4.3. Trả kết quả xét nghiệm
Trong trường hợp có quá đông người có nhu cầu làm xét nghiệm qua Chốt, 

bố trí khu vực trả kết quả xét nghiệm riêng để đảm bảo khoảng cách và an toàn 
phòng, chống dịch bệnh.

(Có quy trình thực hiện kèm theo).
5. Xử lý trường hợp dương tính với test nhanh SARS-CoV-2 
Khi phát hiện trường hợp dương tính với test nhanh kháng nguyên SARS-

CoV-2, khẩn trương đưa người nghi ngờ đến khu vực cách ly tạm thời tại Trung 
tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố nơi đặt Chốt Kiểm soát để theo dõi, chăm sóc, 
giám sát; đồng thời lấy mẫu bổ xung hoặc sử dụng mẫu đã lấy, đóng gói mẫu bệnh 
phẩm, bảo quản và gửi gấp lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để làm xét 
nghiệm khẳng định bằng phương pháp Realtime RT-PCR.

Kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR (+): thông báo ca dương tính, Trung 
tâm Y tế đưa người bệnh đến khu vực chăm sóc, điều trị cho người nhiễm COVID-
19 theo quy định của tỉnh. Thực hiện báo cáo theo Hướng dẫn tạm thời giám sát và 
phòng, chống COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 
07/8/2020 của Bộ Y tế.



Kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR (-): kết luận âm tính COVID-19, 
nhung không loại trừ nhiễm SARS-CoV-2, hướng dẫn người được xét nghiệm cần 
tự theo dõi, giám sát, hạn chế tiếp xúc và thông báo cho cơ sở y tế gần nhất nếu 
xuất hiện các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, như: ho, sốt, khó thở,…Tiếp tục cho 
người được xét nghiệm di chuyển theo lịch trình.

6. Tổ chức thực hiện.
6.1. Các phòng chức năng của Sở Y tế.
Chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và Trung tâm Y tế huyện, thị 

xã, thành phố bố trí nhân lực; tổ chức kiểm tra, giám sát; hướng dẫn thanh quyết 
toán chi phí có liên quan đến hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh 
tại các Chốt Kiểm soát bệnh dịch liên tỉnh theo quy định hiện hành, bao gồm các 
trang thiết bị để đảm bảo quá trình thực hiện xét nghiệm được diễn ra thuận lợi theo 
quy định tại mục 3 Hướng dẫn này. 

6.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Tổ chức đấu thầu, mua sắm, lựa chọn các sinh phẩm xét nghiệm test nhanh 

kháng nguyên SARS-CoV-2 theo theo hướng dẫn tại Công văn số 5787/BYT-TB-
CT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế 
chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm 
thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố 
(cập nhật lần 5) để cung ứng kịp thời cho các cơ sở y tế tổ chức xét nghiệm tại các 
Chốt Kiểm soát bệnh dịch liên tỉnh.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, kiểm tra, giám 
sát đánh giá chất lượng, hiệu quả của hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các 
Chốt Kiểm soát bệnh dịch đảm bảo theo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

6.3. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố
- Dự trù, lĩnh sinh phẩm xét nghiệm test nhanh kháng chuyên SARS-CoV-2 

tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để thực hiện xét nghiệm tại các Chốt Kiểm 
soát bệnh dịch liên tỉnh theo quy định hiện hành.

- Bố trí nhân lực, trang thiết bị phòng hộ cá nhân, văn phòng phẩm phối hợp 
với các đơn vị có liên quan đảm bảo việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại 
các Chốt kiểm soát dịch bệnh theo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. 

- Triển khai việc thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại Quyết 
định số 2082/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời 
mức giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương hoặc các văn bản thay thế (nếu có).

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế và các phòng chức năng 
của Sở Tài chính trong thanh quyết toán, sử dụng nguồn kinh phí thu từ hoạt động 
xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các Chốt Kiểm soát bệnh tật theo quy định hiện hành.



Các nội dung khác không có trong Hướng dẫn này thực hiện theo Công điện 
số 03/CĐ-UBND tỉnh ngày 19/7/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách 
phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 
của UBND tỉnh về việc thành lập Chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa 
đổi, bổ xung Hướng dẫn cho phù hợp đề nghị các đơn vị liên hệ với Sở Y tế (Phòng 
Nghiệp vụ Y) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy (để b/c);
- HĐND tỉnh (để b/c);
- UBND tỉnh (đê b/c);
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh;
- UBND huyện,TX,TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- TTYT huyện/TX/TP;
- Lưu: VT, NVY.

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Phạm Mạnh Cường



QUY TRÌNH
Thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

tại Chốt Kiểm soát dịch bệnh

Viết phiếu XN, thu tiền, viết phiếu 
thu (trả phiếu thu tiền XN cho 
người dân).
Bàn giao tiền thu cho ca sau hoặc 
cán bộ thu ngân

ĐĂNG KÝ 
XÉT NGHIỆM

CHỜ XÉT NGHIỆM

XÉT NGHIỆM

1) NVYT:
- Gọi tên người được XN theo 

thứ tự.
- Lấy mẫu và thực hiện XN.
- Đọc kết quả, ghi kết quả XN

2) Người dân: 
- Lấy mẫu XN.
- Sang khu vực trả XN.

TRẢ KQXN Đối chiếu, trả kết quả XN cho 
người dân
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Chốt Kiểm soát dịch bệnh
…….……………………………

GIẤY XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2 
Phiếu số:………

Họ và tên:…………………………..

Năm sinh:…………Giới………......

Địa chỉ:……………………………..

Thời gian lấy mẫu:…………………

Thời gian trả lời kết quả:……….......

Kết quả XN: Âm tính

……….., ngày    /     /20..
Người thực hiện
(Ký, ghi họ tên)

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG
TÊN ĐƠN VỊ Y TẾ….

Phiếu số:……..

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

GIẤY XÉT NGHIỆM TEST NHANH SARS-CoV-2 
Chốt Kiểm soát dịch bệnh:………………………………………

Họ và tên: …………………………...........Năm sinh:……….Giới tính:…......
Địa chỉ:………………………………………………………………………...

Mẫu bệnh phẩm Ngày, giờ 
lấy mẫu

Ngày, giờ 
thực hiện 

Sinh phẩm 
thực hiện Kết quả Người thực 

hiện

Dịch tỵ hầu

Dịch ngoáy họng

Âm tính

Kết luận: Mẫu xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên
……………, ngày       /       /20…

Người thực hiện
(Ký, ghi rõ họ tên)
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