
UBND TỈNH SỞ Y TẾ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ Y TẾ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:          /KH-SYT                             Phú Yên, ngày   tháng  11  năm 2021  
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2  

người từ vùng dịch đến/về Phú Yên 
 

Thực hiện Thông báo số 321/TB-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh 
về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp 

trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; để phát hiện 
sớm trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, ngăn chặn lây lan dịch cộng đồng và đánh 

giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch 
xét nghiệm SARS-CoV-2 người từ vùng dịch đến/về Phú Yên như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm COVID-19 khi từ vùng dịch 

đến/về Phú Yên, để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly, điều trị tránh lây 
lan dịch ra cộng đồng.  

- Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng để triển khai các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phù hợp, kịp thời.  

2. Yêu cầu  

- Tổ chức lấy mẫu chủ động trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, thực 

hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR (mẫu gộp), trường hợp cần thiết có thể 
thực hiện test nhanh kháng nguyên (có thể gộp mẫu), để xác định và truy vết, 

khống chế không để dịch COVID-19 lan rộng ra cộng đồng (nếu có),. 

- Quá trình triển khai phải đúng đối tượng, chuẩn bị địa điểm phù hợp, an 

toàn, tránh bỏ sót đối tượng.  

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Thời gian thực hiện: Trước mắt, thực hiện trong 01 tháng (bắt đầu từ 

ngày 11/11/2021). Tùy theo diễn biến dịch và kết quả xét nghiệm, Sở Y tế sẽ báo 
cáo UBND tỉnh để điều chỉnh Kế hoạch phù hợp. 

2. Đối tượng  

Tất cả các trường hợp đến/về Phú Yên từ các tỉnh/thành phố đang có dịch 

(không phân biệt cấp độ dịch, không loại trừ các trường hợp đã tiêm vắc xin 
phòng COVID-19). Các trường hợp đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp RT-PCR kết quả âm tính còn giá trị (trong vòng 72 giờ) thì không 
phải xét nghiệm lần 1. 

3. Phương pháp xét nghiệm. 

3.1. Xét nghiệm lần 1 (vào ngày thứ nhất N1) 



- Các trường hợp sử dụng phương tiện giao thông công cộng như máy bay, 
tàu hỏa, xe khách: thực hiện lấy mẫu gộp tại Cảng Hàng không, Ga Tuy Hòa, 

Bến xe liên tỉnh để xét nghiệm RT-PCR. 

+ Đối với Cảng Hàng không Tuy Hòa, Ga Tuy Hòa, bến xe phải bố trí vị trí 
lấy mẫu trong khu vực trước khi hành khách ra khỏi bến (tránh tình trạng khách 

không tự giác lấy mẫu); 

+ Đối với xe vận tải hành khách, không cho phép trả khách dọc đường. Các 

địa phương nên bố trí 01 địa điểm trả khách cố định (mỗi huyện 01 địa điểm) để 
lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu các nhà xe phải trả khách tại địa điểm qui định. 

- Các trường hợp đến/về Phú Yên bằng xe Taxi, xe ô tô cá nhân hoặc các 
phương tiện vận chuyển khác: thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại 

Trạm Y tế hoặc tại các cơ sở khám, chữa bệnh khi người dân đến khai báo y tế.  

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn công dân di chuyển về nhà/nơi cư 

trú, hạn chế tiếp xúc trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm. Tổ lấy mẫu chuyển 
ngay danh sách giám sát về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp và 

chuyển đến các địa phương để tiếp tục giám sát, áp dụng biện pháp cách ly y tế 
nếu có chỉ định. 

 Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, xử lý theo quy định. Nếu kết quả xét 
nghiệm âm tính, hướng dẫn công dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch, hạn chế tiếp xúc, ghi lại lịch trình di chuyển hàng ngày và 

hẹn xét nghiệm lần 2 tại Trạm Y tế nơi cư trú; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, 
giảm/mất vị giác, khứu giác thì liên hệ ngay với Trạm y tế để được hướng dẫn 

chi tiết. 

3.2. Xét nghiệm lần 2: (vào ngày thứ 5-7) và xét nghiệm lần 3 (vào ngày thứ 

13-14) 

- Thực hiện lấy mẫu gộp tại Trạm Y tế nơi cư trú để xét nghiệm RT-PCR. 

- Bảo đảm giãn cách tại điểm lấy mẫu xét nghiệm. 

Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, xử lý theo quy định. Nếu kết quả xét 

nghiệm âm tính, hướng dẫn công dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch, hạn chế tiếp xúc, ghi lại lịch trình di chuyển hàng ngày. 

4. Kinh phí  

- Sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 của ngân sách nhà 
nước.  

- Các nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và nguồn kinh phí hợp pháp 
khác.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy mẫu tại Cảng Hàng không Tuy Hòa và Ga 
Tuy Hòa; tiếp nhận mẫu từ tất cả các địa phương gửi về và xét nghiệm PCR 

phục vụ Kế hoạch này. 



- Triển khai ngay việc xét nghiệm RT-PCR, trả kết quả xét nghiệm cho các 
địa phương để kịp thời đề xuất các biện pháp cách ly phòng, chống dịch phù 

hợp.  

- Chủ động mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất,… đảm bảo phục vụ Kế 
hoạch này. 

- Tiếp nhận thông tin từ các điểm lấy mẫu, tổng hợp, chuyển về các Trung 
tâm Y tế để chỉ đạo công tác giám sát, cách ly, xét nghiệm tiếp theo. Trên cơ sở 

kết quả xét nghiệm, tổng hợp, phân tích và báo cáo Sở Y tế để bổ sung vào Báo 
cáo dịch hang ngày của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. 

Tham mưu, đề xuất bổ sung, điều chỉnh kịp thời các biện pháp phòng, chống 
dịch phù hợp với diễn biến thực tiễn tại địa phương. 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố:  

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm tại 

các bến xe khách liên tỉnh đóng trên địa bàn và tại các trạm y tế trên địa bàn; 
đảm bảo vật tư, hóa chất, sinh phẩm, phương tiện phục vụ lấy mẫu;  

- Tiến hành khử khuẩn môi trường khu vực lấy mẫu trước và sau khi lấy 
mẫu.  

- Bảo quản, vận chuyển, bàn giao mẫu về Phòng xét nghiệm của Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật ngay sau khi hoàn thành việc lấy mẫu. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần thiết phải lập chốt để kiểm soát 

dịch tốt hơn thì chủ động đề xuất với UBND các huyện, thị xã, thành phố xem 
xét quyết định và báo cáo về Sở Y tế để báo cáo UBND tỉnh kịp thời. 

3. Các cơ sở khám, chữa bệnh khác: 

Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm khi 

người dân đến khai báo y tế và khám, chữa bệnh tại cơ sở mình; báo cáo kết quả 
hang ngày về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế và 

UBND tỉnh. 

4. Phòng Nghiệp vụ Y:  

Phối hợp với các phòng thuộc Sở Y tế chủ động trong việc kiểm tra, giám 
sát hoạt động lấy mẫu tại các địa phương. Đề xuất các biện pháp khắc phục các 

khó khăn, vướng mắc của các đơn vị (nếu có). Tổng hợp báo cáo kết quả của các 
đơn vị báo cáo lãnh đạo Sở để có chỉ đạo kịp thời.  

5. Phòng Nghiệp vụ Dược: 

Kịp thời hướng dẫn các đơn vị trong việc mua sắm đảm bảo vật tư, hóa 
chất, sinh phẩm,…phục vụ cho công tác lấy mẫu, xét nghiệm. 

6. Phòng Kế hoạch, Tài chính 

Tổng hợp nhu cầu kinh phí của các đơn vị, tham mưu Sở Y tế báo cáo Sở 

Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt, cấp bổ sung kinh phí để tổ chức thực hiện 
Kế hoạch này.   

Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai 
thực hiện tại đơn vị, địa phương. Trong quá trình triển khai nếu phát sinh những 



khó khăn, vướng mắc các đơn vị chủ động phản ánh về Sở Y tế để được xem 
xét, giải quyết kịp thời./.  

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Đ/c Trần Hữu Thế, CT UBND tỉnh; 
- Đ/c Đào Mỹ, PCT UBND tỉnh; 
- Sở Giao thông, vận tải; 
- UBND các huyện, TX, TP (ph/hợp); 
- GĐ, PGĐ SYT (chỉ đạo); 
- Trung tâm KSBT tỉnh;  
- TTYT các huyện/TX/TP (th/hiện);  
- Các phòng thuộc Sở Y tế;  
- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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