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KẾ HOẠCH 

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

cho các đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt 

là tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam với số lượng hàng nghìn ca mắc 

mỗi ngày. 

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh, truy vết thần tốc, 

khoanh vùng kịp thời và điều trị triệt để, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

Ninh Bình xây dựng kế hoạch tổ chức xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 cho 

các đối tượng thuộc nhóm có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau: 

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 

- 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; 

- Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai xét 

nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới; 

- Công văn số 4391/BYT-DP ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét 

nghiệm SARS-CoV-2. 

II. Mục tiêu 

Phát hiện kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 đảm bảo an toàn, khoa học, 

hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực, kịp thời triển khai giám sát, cách ly, điều trị, khoanh 

vùng xử lý ổ dịch. 

III. Nội dung thực hiện 

1. Đối tượng xét nghiệm 

-  Bệnh nhân mắc Covid-19, các đối tượng tiếp xúc liên quan (F1, F2) đến chu 

kỳ lấy mẫu theo quy định, các đối tượng nguy cơ trở về từ các địa phương đang có 

dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. 

- Nhân viên y tế (bao gồm nhân viên y tế và nhóm người lao động khác tại các 

cơ sở y tế), người bệnh, người nhà người bệnh tại các khoa, phòng có nguy cơ cao như 

cấp cứu, hồi sức tích cực, truyền nhiễm, thận nhân tạo, ung thư... thuộc các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh công lập tuyến tỉnh và tuyến huyện.  

- Nhân viên làm việc tại các khu cách ly tập trung, nhân viên làm công tác chăm 

sóc, điều trị, điều tra, lấy mẫu cho người bệnh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 
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 - Người buôn bán tại các chợ trên địa bàn, ưu tiên các chợ đầu mối có giao dịch 

với thương lái đến từ tỉnh khác. 

- Lái xe, phụ xe làm việc trên các phương tiện vận tải đường bộ liên tỉnh (bao 

gồm cả phương tiện vận tải hành khách và phương tiện vận tải hàng hóa), đặc biệt ưu 

tiên đối với các phương tiện vận tải xuất phát/dừng đỗ/đi qua các địa phương đang có 

ổ dịch Covid-19 hoạt động, nhất là các tỉnh miền Nam, Hà Nội, Hưng Yên. 

- Nhân viên làm việc trực tiếp tại các nhà hàng, quán ăn phục vụ các phương 

tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh. 

- Nhân viên làm việc tại các khách sạn, khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Các đối tượng khác: người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, người có nhu 

cầu xuất cảnh (để đi công tác hoặc thực hiện nhiệm vụ được giao không phải trả kinh 

phí xét nghiệm). 

Số lần lấy mẫu xét nghiệm dự kiến và thứ tự ưu tiên lấy mẫu được thể hiện tại 

bảng sau: 

Bảng 1: Số lần lấy mẫu dự kiến và thứ tự ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 

Thứ tự 

ưu tiên 
Nhóm đối tượng 

Chu kỳ lấy 

mẫu 

Kỹ thuật xét 

nghiệm 

Đơn vị chịu 

trách nhiệm 

1 
Bệnh nhân Covid-19 đang 

điều trị 
3-4 ngày/lần 

Realtime RT-

PCR, mẫu đơn 
Sở Y tế 

2 
Bệnh nhân Covid-19 sau xuất 

viện 

7 ngày/lần;     

2 -3 lần/người 

Realtime RT-

PCR, mẫu đơn 
Sở Y tế 

3 

F1 và người về từ vùng dịch 

được cách ly tập trung tại 

Ninh Bình hoặc tỉnh khác 

6-7 ngày/lần 

1-3 lần/người 

Realtime RT-

PCR, mẫu đơn 
Sở Y tế 

4 
F2, người về từ vùng dịch 

phải cách ly tại nhà 
1-2 lần/người 

Realtime RT-

PCR, mẫu gộp 
Sở Y tế 

5 

Nhân viên y tế (bao gồm 

nhân viên y tế và nhóm người 

lao động khác làm việc tại 

các cơ sở y tế), người bệnh, 

người nhà người bệnh tại các 

khoa, phòng có nguy cơ cao 

như cấp cứu, hồi sức tích 

cực, truyền nhiễm, thận nhân 

tạo, ung thư... thuộc các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

công lập tuyến tỉnh và tuyến 

huyện. 

10 ngày/lần 

Test nhanh kháng 

nguyên (ưu tiên) 

/Realtime RT-

PCR mẫu gộp 

Sở Y tế 

6 

Nhân viên làm việc tại các 

khu cách ly tập trung, nhân 

viên làm công tác điều trị, 

điều tra, lấy mẫu cho người 

bệnh có kết quả dương tính 

14 ngày/lần;   

(hoặc sau khi 

tiếp xúc BN 

Covid-19) 

Realtime RT-

PCR, mẫu gộp 
Sở Y tế 
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Thứ tự 

ưu tiên 
Nhóm đối tượng 

Chu kỳ lấy 

mẫu 

Kỹ thuật xét 

nghiệm 

Đơn vị chịu 

trách nhiệm 

với Sars-CoV-2 

7 

Lái xe, phụ xe làm việc trên 

các phương tiện vận tải 

đường bộ liên tỉnh (bao gồm 

cả phương tiện vận tải hành 

khách và phương tiện vận tải 

hàng hóa), đặc biệt ưu tiên 

đối với các phương tiện vận 

tải xuất phát/dừng đỗ/đi qua 

các địa phương đang có ổ 

dịch Covid-19 hoạt động, 

nhất là các tỉnh miền Nam 

Xét nghiệm 

toàn bộ; 10 

ngày/đợt 

Realtime RT-

PCR mẫu gộp 

/Test nhanh 

kháng nguyên 

Sở Y tế phối 

hợp với chính 

quyền các địa 

phương và Sở 

Giao thông 

8 

Nhân viên làm việc trực tiếp 

tại các nhà hàng, quán ăn 

phục vụ các phương tiện vận 

tải đường bộ trên địa bàn tỉnh 

10 ngày/đợt 

Realtime RT-

PCR mẫu gộp 

/Test nhanh 

kháng nguyên 

Sở Y tế phối 

hợp với chính 

quyền các địa 

phương 

9 

Người buôn bán tại các chợ 

trên địa bàn, ưu tiên các chợ 

đầu mối có giao dịch với 

thương lái đến từ tỉnh khác 

40 

người/huyện/ 

đợt; 10 

ngày/đợt 

Test nhanh kháng 

nguyên (ưu tiên) 

/Realtime RT-

PCR mẫu gộp 

Sở Y tế phối 

hợp với chính 

quyền các địa 

phương và Sở 

Công thương 

10 

Nhân viên làm việc tại các 

khách sạn, khu du lịch trên 

địa bàn tỉnh 

1 đợt 

Realtime RT-

PCR mẫu gộp 

/Test nhanh 

kháng nguyên 

Sở Y tế phối 

hợp với chính 

quyền các địa 

phương và Sở 

Du lịch 

11 

Các đối tượng khác: người có 

triệu chứng nghi ngờ mắc 

bệnh, người có nhu cầu xuất 

cảnh (để đi công tác hoặc 

thực hiện nhiệm vụ được 

giao không phải trả kinh phí 

xét nghiệm).. 

1 lần 
Realtime RT-

PCR 
Sở Y tế 

2. Thời gian xét nghiệm 

Tiến hành thường xuyên, các địa phương căn cứ nguồn lực để tổ chức lấy mẫu 

xét nghiệm theo thứ tự ưu tiên tại Bảng 1. 

IV. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí cho hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2 được sử dụng từ nguồn ngân 

sách của tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

V. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Y tế 
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- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức xét nghiệm phát hiện nhiễm 

SARS-CoV-2 cho các nhóm đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh. 

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

triển khai xét nghiệm đối với các đối tượng thuộc diện được lấy mẫu xét nghiệm theo 

kế hoạch. 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế lập danh sách, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-

CoV-2 cho các đối tượng trên địa bàn (theo Bảng 1); thực hiện bảo quản, vận chuyển, 

trả kết quả theo đúng quy định. 

- Thông báo kết quả xét nghiệm đến các Sở, Ban, ngành, các cá nhân liên quan. 

- Chủ động dự trù kinh phí, dụng cụ, trang thiết bị, sinh phẩm, kit test, nhân lực 

để thực hiện công tác xét nghiệm sàng lọc đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. 

2. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo đúng quy 

định. 

3. Sở Công thương, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải 

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

sách các đối tượng, phối hợp với ngành Y tế tổ chức lấy mẫu cho các đối tượng nguy cơ 

theo quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

4. 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 này; 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. 

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 bệnh, kế 

hoạch sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh 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./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/C); 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 tỉnh;  

- Các Sở: Y tế, Công thương, Du Lịch,  

  Giao thông Vận tải; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VP2, VP6 

  5.Tr19_KHYT 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Tống Quang Thìn 
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