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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-SYT Ninh Bình, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-COV-2 

cho đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-

19; Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng 

chống dịch COVID-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập 

trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19; 

Công văn số 220/UBND-VP6 ngày 02/5/2021, Công văn số 221/UBND-VP6 

ngày 03/5/2021 và Công văn số 226/UBND-VP6 ngày 06/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; Để chủ động phát hiện người mắc COVID-19, thần tốc truy vết, 

khoanh vùng xử lý dịch, Sở Y tế Ninh Bình xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt 

xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-COV-2 cho các đối tượng thuộc nhóm cộng 

đồng có nguy cơ cao, nhóm yếu thế, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Sàng lọc, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 để thực hiện 

giám sát, cách ly, điều trị kịp thời. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% trường hợp có nguy cơ mắc COVID-19 thuộc nhóm 1 và nhóm 2 

theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/09/2020 của Bộ Y tế về việc phê 

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

COVID-19 được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 nhằm phát hiện kịp thời, 

ngăn chặn sự lan rộng của dịch bệnh.  

- Tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho nhóm đối tượng nguy 

cơ, nhóm yếu thế thuộc nhóm 3 theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 

21/09/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm 

SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 đảm bảo khoa học, hiệu quả, tiết 

kiệm nguồn lực và công bằng. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Đối với nhóm xét nghiệm thường xuyên (nhóm 1 theo Kế hoạch xét 

nghiệm phát hiện nhiễm SARS-COV-2 số 3657/KH-SYT ngày 15/10/2020 của Sở 

Y tế Ninh Bình) 

Bao gồm: 

- Ca bệnh xác định COVID-19 đang trong quá trình điều trị.  
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- Người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, ca bệnh nghi ngờ theo hướng 

dẫn giám sát ban hành kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 

của Bộ Y tế.  

- Các trường hợp đến khám bệnh hoặc điều trị nội trú có biểu hiện nghi 

ngờ, hoặc có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp nặng (SARI) hoặc viêm phổi 

nghi do nhiễm vi rút (SVP) hoặc hội chứng cúm (ILI).  

- Nhân viên y tế, người chăm sóc, nhân viên phục vụ khi có triệu chứng 

cúm, viêm đường hô hấp cấp tính.  

- Định kỳ 10 ngày/lần lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho nhân viên y tế có 

tiếp xúc, điều trị cho người bệnh nguy cơ cao và nhân viên các khoa Khám bệnh, 

Hồi sức cấp cứu, Thận nhân tạo, Truyền nhiễm, Ung thư, Tim mạch, Xét 

nghiệm; các nhân viên lấy mẫu trong bệnh viện để phát hiện sớm và ngăn ngừa 

triệt để dịch COVID-19 lây lan trong bệnh viện.  

- Định kỳ 10 ngày/lần lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho người bệnh nội 

trú ở các khoa có nguy cơ cao như: Hồi sức cấp cứu, Thận nhân tạo, Ung bướu, 

Tim mạch, Truyền nhiễm ... 

- Người có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 trong các cơ sở tập trung 

(khu cách ly, trại tập huấn, nhà dưỡng lão ...).  

- Nhân viên tham gia phòng chống dịch (nhân viên của khu cách ly tập 

trung, công an, dân phòng…) có triệu chứng liên quan đến bệnh COVID-19.  

- Những trường hợp cách ly tập trung ngày thứ 1, ngày thứ 7 và ngày thứ 

21; sau đó lấy tiếp một lần vào ngày thứ 7 sau khi kết thúc cách ly tập trung.  

- Các trường hợp xuất cảnh đi nước ngoài cần kết quả xét nghiệm. Thực 

hiện xét nghiệm cho các đối tượng này trong trong mọi trường hợp. 

- Những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam.  

- Các trường hợp xuất cảnh đi nước ngoài cần kết quả xét nghiệm.  

2. Nhóm xét nghiệm sàng lọc (nhóm nguy cơ, yếu thế - nhóm 2 theo Kế 

hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm Sars-CoV-2 số 3657/KH-SYT ngày 

15/10/2020  của Sở Y tế Ninh Bình) 

Trong bối cảnh hiện tại có xem xét bổ sung, nhóm này bao gồm: 

- Chuyên gia nhập cảnh từ ngày 01/01/2021 đến nay đang làm việc tại các 

công ty, nhà máy, doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn tỉnh. 

- Nhân viên (bao gồm nhân viên y tế và nhóm người lao động khác) trực 

tiếp tiếp xúc với người bệnh tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 

từ tuyến xã trở lên. 

- Người lao động làm nghề lái đò tại các khu du lịch Tràng An, Tam Cốc 

– Bích Động, Thung Nham. 

- Nhân viên làm việc tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh mà có tiếp xúc 

nhiều với khách du lịch; 

- Nhân viên làm việc tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh. 

 - Nhân viên làm việc tại các quán bar, karaoke… 
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 - Nhân viên, người lao động tại các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp có 

nguy cơ lây nhiễm  cao. 

 - Người buôn bán tại các chợ trên địa bàn. 

- Lái xe, phụ xe cho các phương tiện vận chuyển hành khách (xe khách, 

xe bus, xe taxi) trên địa bàn tỉnh. 

 Giao các đơn vị y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc 

cho các đối tượng này bằng kỹ thuật Realtimes RT-PCR theo phương pháp gộp 

mẫu, như sau: 

STT Đối tượng sàng lọc 
Cách chọn đối 

tượng  

Tần suất lấy 

mẫu 

Đơn vị chịu 

trách nhiệm 

lấy mẫu 

1 

Chuyên gia nhập cảnh từ 

ngày 01/01/2021 đến nay 

đang làm việc tại các công 

ty, nhà máy, doanh nghiệp, 

cơ quan trên địa bàn 

Chọn toàn bộ 

đối tượng  

Lấy 1 lần ngay 

khi được rà 

soát 

TTYT các 

huyện, thành 

phố 

2 

Nhân viên (bao gồm nhân 

viên y tế và nhóm người 

lao động khác) trực tiếp 

tiếp xúc với người bệnh tại 

tất cả các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh công lập 

tuyến tỉnh 

Chọn toàn bộ 

đối tượng 

Lấy 1 lần từ 

10/5 – 15/5 

Các bệnh viện 

tự triển khai 

lấy mẫu cho 

nhân viên của 

đơn vị (liên hệ 

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật nếu cần hỗ 

trợ) 

3 

Nhân viên (bao gồm nhân 

viên y tế và nhóm người 

lao động khác) trực tiếp 

tiếp xúc với người bệnh tại 

tất cả các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh công lập 

tuyến huyện, xã 

Chọn toàn bộ 

đối tượng 

Lấy 1 lần từ 

15-20/5 

TTYT các 

huyện, thành 

phố 

4 

Người lao động làm nghề 

lái đò tại các khu du lịch 

Tràng An, Tam Cốc – 

Bích Động, Thung Nham 

Chọn luân 

phiên ngẫu 

nhiên mỗi đợt 

50 người 

Định kỳ 15 

ngày/đợt, bắt 

đầu từ 20/5 cho 

đến khi có 

thông báo dừng 

TTYT huyện 

Hoa Lư 

5 

Nhân viên làm việc tại các 

khu du lịch trên địa bàn 

tỉnh mà có tiếp xúc nhiều 

với khách du lịch; nhân 

viên, người lao động tại 

các công ty, doanh nghiệp 

có nguy cơ cao. 

Chọn luân 

phiên ngẫu 

nhiên mỗi đợt 

30 người/ 

huyện 

Định kỳ 15 

ngày/đợt, bắt 

đầu từ 20/5 cho 

đến khi có 

thông báo dừng 

TTYT các 

huyện, thành 

phố có khu du 

lịch 
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6 

Nhân viên làm việc tại các 

nhà hàng, khách sạn trên 

địa bàn tỉnh 

Chọn luân 

phiên ngẫu 

nhiên mỗi đợt 

30 người/ 

huyện 

Định kỳ 15 

ngày/đợt, bắt 

đầu từ 20/5 cho 

đến khi có 

thông báo dừng 

TTYT các 

huyện, thành 

phố 

7 
Nhân viên làm việc tại các 

quán bar, karaoke 

Chọn luân 

phiên ngẫu 

nhiên mỗi đợt 

30 người/ 

huyện 

Định kỳ 15 

ngày/đợt, bắt 

đầu từ 20/5 cho 

đến khi có 

thông báo dừng 

TTYT các 

huyện, thành 

phố 

8 
Người buôn bán tại các 

chợ trên địa bàn 

Chọn luân 

phiên ngẫu 

nhiên mỗi đợt 

30 người/ 

huyện 

Định kỳ 15 

ngày/đợt, bắt 

đầu từ 20/5 cho 

đến khi có 

thông báo dừng 

TTYT các 

huyện, thành 

phố 

9 

Lái xe, phụ xe cho các 

phương tiện vận chuyển 

hành khách (xe khách, xe 

bus, xe taxi) trên địa bàn  

Chọn luân 

phiên ngẫu 

nhiên mỗi đợt 

30 người/ 

huyện 

Định kỳ 15 

ngày/đợt, bắt 

đầu từ 20/5 cho 

đến khi có 

thông báo dừng 

TTYT các 

huyện, thành 

phố 

Yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm có cụ 

thể thời gian và số lượng đối tượng gửi về Sở Y tế thông qua Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình trước ngày 10/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế, 

phân bổ dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm và điều phối lại kế hoạch cho phù hợp 

với khả năng xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí cho hoạt động xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 được sử dụng từ 

nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do ngân sách Nhà nước chi trả. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y 

- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức xét nghiệm phát hiện 

nhiễm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 

hiện nay;  

- Phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan trong việc cung cấp danh sách 

đối tượng thuộc diện được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch. 

- Kiểm tra, giám sát công tác lấy mẫu, xét nghiệm, phòng, chống dịch 

bệnh của các đơn vị trong ngành. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. 

2. Phòng Kế hoạch Tài chính 

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc quyết toán kinh phí xét nghiệm theo 

đúng quy định. 
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3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  

- Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc 

phát hiện nhiễm SARS-COV-2 cho đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình; 

- Hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai kế hoạch, 

hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm; cung cấp 

vật tư phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm;  

- Điều phối thời gian tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho các đơn vị, 

phù hợp với khả năng xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. 

- Dự trù mua sắm, sản xuất, phân bổ dụng cụ, trang thiết bị, sinh phẩm lấy 

mẫu cho các đơn vị (trừ Bệnh viện Đa khoa tỉnh). 

- Hỗ trợ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh lấy mẫu xét nghiệm 

cho nhân viên (bao gồm nhân viên y tế và nhóm người lao động khác) trực tiếp 

tiếp xúc với người bệnh. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

thực hiện kỹ thuật Test nhanh kháng nguyên Covid-19. 

- Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Y tế các huyện, thành phố gửi 

đến để tổng hợp, phân loại và chuyển đến các cơ sở xét nghiệm theo quy định;  

- Thông báo kết quả xét nghiệm cho các đơn vị;  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế, các đơn vị có liên quan. 

Phân tích, đánh giá, theo dõi hiệu quả của các biện pháp điều trị, các biện pháp 

phòng, chống dịch đã thực hiện, xác định tình trạng miễn dịch trong cộng đồng.  

4. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố  

- Tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng thuộc nhóm 1 

trên địa bàn theo Kế hoạch số 3657/KH-SYT ngày 15/10/2020 của Sở Y tế Ninh 

Bình về việc xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 trong giai đoạn hiện nay tỉnh 

Ninh Bình. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc 

phát hiện nhiễm SARS-COV-2 cho đối tượng nguy cơ trên địa bàn quản lý theo 

đúng phân công ở mục trên. 

- Hướng dẫn các Trạm Y tế xã/phường kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận 

chuyển mẫu bệnh phẩm; cung cấp vật tư phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm; 

- Tiếp nhận vật tư, thực hiện lấy mẫu theo kế hoạch, bảo quản và vận 

chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vào 

16 giờ hàng ngày;  

- Thông báo kết quả xét nghiệm cho các đối tượng trên địa bàn quản lý.  

5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình  

- Tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên y tế và bệnh nhân 

thuộc nhóm nguy cơ đến khám, điều trị tại đơn vị theo Kế hoạch số 3657/KH-

SYT ngày 15/10/2020 của Sở Y tế Ninh Bình về việc xét nghiệm phát hiện 

SARS-CoV-2 trong giai đoạn hiện nay tỉnh Ninh Bình. 
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- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, đảm bảo nhân lực 

thực hiện xét nghiệm toàn bộ mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

vận chuyển đến.  

- Thông báo kết quả xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo 

đúng quy định. 

6. Các cơ sở y tế có hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

Tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên y tế và bệnh nhân 

thuộc nhóm nguy cơ đến khám, điều trị tại đơn vị theo Kế hoạch số 3657/KH-

SYT ngày 15/10/2020 của Sở Y tế Ninh Bình về việc xét nghiệm phát hiện 

SARS-CoV-2 trong giai đoạn hiện nay tỉnh Ninh Bình. 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho nhân viên 

(bao gồm nhân viên y tế và nhóm người lao động khác) trực tiếp tiếp xúc với 

người bệnh tại đơn vị mình, gửi mẫu bệnh phẩm về Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Ninh Bình trước 18h hàng ngày (trừ Bệnh viện Đa khoa tỉnh không gửi 

mẫu sang CDC). 

7. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan trên địa bàn tổ chức, triển khai thực hiện 

nghiêm túc kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc phát hiện nhiễm Sars-CoV-2 

người có nguy cơ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế trên địa bàn trong việc 

cung cấp danh sách đối tượng, tổ chức lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, trả kết 

quả theo đúng quy định. 

8. Đề nghị Sở Công thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động – 

Thương Binh và Xã hội, Sở Du Lịch, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn cung 

cấp danh sách, tổ chức lấy mẫu cho các đối tượng nguy cơ theo quy định, đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 

cho các đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Căn cứ vào tình hình 

dịch, kế hoạch sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị căn 

cứ nhiệm vụ được phân công tổ chức, triển khai thực hiện, báo cáo kết quả theo 

quy định. 

(Xin gửi kèm theo Kế hoạch số 3657/KH-SYT ngày 15/10/2020 của SYT)./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐPCD Covid-19 tỉnh (để báo cáo);  

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Sở: Công thương, Sở Văn hóa và Thể thao,  

  Sở Lao động-TBXH, Sở Du Lịch, Sở Giao thông Vận tải, 

  Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Các BV tuyến tỉnh, huyện;  

- Bệnh viện 5-Quân khu III;  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;  

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố;  

- Lưu: VT, NVY, KSBT. (L/) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Dương 
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