
UBND THI XA CJ1JA LO 
TRUNG TAM Cm HUY 
PHONG,CHONG DICH 

COVID-19 

S& /TTCH-UBND 

V/v tang ctthng cong tác xét 
nghim sang 19c SARS-CoV-2 

trong tInh hInh mâi 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p — Tu do — Hnh phñc 

Cña Lô, ngày tháng 9 nám 2021 

KInh gui: 

- Truung các phông, ban, ngành, dan vj cp thj lien quail. 
- Ban chi dto phông, chng djch COVID-19 các phuông. 

Thirc hin Cong van so 4620/TTCH-SYT ngày 26 tháng 9 nam 2021 cüa 
Trung tam Chi huy Phông cMng djch COVID- 19 tinh Ngh An v vic tang 
cu&ng cong tác xét nghim sang l9c SARS-CoV-2 trong tInh hinh mói. Trung 
tam chi huy phông, chng djch COVID-19 thj xã yêu c.0 Trithng các phông, 
ban, ngành, dan v cap thj lien quail; Ban Chi do Phông chng djch COVID-19 
các phi.thng trin khai các ni dung sau: 

1. Cong tác xét nghim sang l9c phát hin FO 

- Di vâi khu virc phong töa, phái t chiirc 1y mu, xét nghim toàn b 
ngithi dan trong khu virc vâi tn suit 03 1n trong 7 ngày, uu tiên xét nghim 
SARS-CoV-2 bang test nhanh kháng nguyen (co thl kIt hcrp xét nghim kháng 
nguyen nhanh và xét nghim RT-PcR,) d bóc tách ngay các tr11ng hçTp FO ra 
khôi cong  dng, ngãn chin ngun lay và diu trj kjp thi. Thirc hin vic gop 
mu theo diu kin thirc tin; theo h gia dInh, phông ô và các h lin k. Trin 
khai xét nghim dut dim theo tmg dja bàn và dam báo không d lay nhim 
chéo trong qua trInh thy mu. K& qua xét nghim RT-PCR yêu cu trâ Rn trong 

thii gian 12 gi. 

- Tai các dja bàn nguy ca (viing yang) và bInh thuông mi (vuing xanh) 

thithng xuyên triên khai thirc hin xét nghim SARS-CoV-2 (theo hInh thi'rc 

máu g3p bang test nhanh kháng nguyen hoc RT-PCR) dnh kS',  ngu nhiên và 

luân phien giüa các khu vrc khác nhau. Cha tr9ng các khu vçrc dâ tüng xut 
hin ca nhim trong cong dng, trung tam thu'ang mi, chçy, trung h9c, bênh 
vin, khu cong nghip, ca su san xut kinh doanh, dan vj 4n tài,... ('phy lyc chi 

tilt kern theo). 

- Tang cuông cong tác truyên thông kjp thai, bào dam thng nhât chInh xac 
thông tn vui nhiu hInh thuc, da phuang tin nhm nâng cao thuc cña ngthi 
dan; khuyên khIch nguYi dan thung xuyen tir di xét nghim d dam bão suc 



KT. CHI HUY TRIXNG 
PHO CHI HUY TRIXNG 

kbôe cho bàn than, gia dInh và cong dng. Di vOi ngui có biu hin bt thuô'ng 
nhu s&, ho, khó thâ,... dn ngay Trtm Y t xã d khai báo y t và lam xét nghim 
SARS-CoV-2 tai  Tram Y t bang test nhanh kháng nguyen min phi và 1.y mu 
RT-PCR d gi.ri các ca sâ xét nghim (theo hlnh thic g5p máu) nhm gop phn 
phát hin sam, nâng cao hiu qua phông, chng djch COVID- 19. 

2. Các ca quan dan vj, doanh nghip chü dng xây dirng phuang an, b trI 
kinh phi xét nghim djnh k theo huang dn. 

3. Ban Chi dao  phông chng djch COVID-19 các phi.rang: 

Chi dao,  xây dirng phisang an xét nghim djnh kS'  theo huang dn; tng 
hçip kt qua t chirc xét nghim sang l9c SARS-CoV-2 trên dja bàn. Dnh ki 2 
tutnI1n giri báo cáo kêt qua ye Trung tam Chi huy phông chng djch COVID-
19 thj xã (qua Phông Y te', can bç3 lien h: dng chI. Trá'n Van Vinh — Phó 
Chánh VP UBND thi xâ, Din thogi: 0942535777. File mem gi'ri qua Email: 
phongyteubndcualo@gmail.com)  d tng hçp báo cáo Ban Chi dao  Phông, 
chng djch cüa tinh và thj xã. 

Yêu cu Truang các phông, ban, dan vj lien quan, Trung Ban Chi dao 

Phông, cMng djch COVID-19 các phuang trin khai thrc hin nghiêrn tüc, kjp 

thai.!. 

Noinhân: 
-Nhutrên; 
- TTCH PC djch COVID-19 tnh (dé b/c); 
- So' Y tê (dé b/c); 
- TT Thj Uy, HDND thj xä; 
- BCD phong, chông djch COVID-19 TX; 
- Chü tjch, các PCT UBND thi xã; 
- Liru: VT, YT.A 

bang Van Phñc 
PHO CHU T!CH  UBND THI XA 



PHU LUC 
Hu'o'ng dan xét nghim sang 19c SARS-CoV-2 trong trng thai bInh thtrô'ng mó'i 

(Kern theo Cong van s /TTCH-SYT ngày tháng 9 nãn 2021 cia Trung tOrn Chi huy PhOng chng dich CO VID-19 thi xã) 

TT 
Khuvtrc/aoi ttrong áp dung xét 

A nghiçm 
. Doi tuong xet nghiem 

Tan suãt xét 
A nghiçm 

Phu'ong pháp xét 
nghiçm 

Khu v1rc phong toa Xet nghiçm 100% nguoi dan 
03 lan trong 7 

g " 

Test nhanh kháng 
nguyen hotc RT-PCR 

(gç5p máu) 

2 

Các trung hop có biu hiên ho, 
sot kho tho, viem du'ang ho 

' . 
hap.. .den co so KCB, tai cong 
dng. . 

. ,. 
Xet nghiçm 100% cac doi tuçrng 

Ngay khi phat 
. 

hien 

Test nhanh khang 
nguyen va RT-PCR 

(gQp mau) 

Dôi vth các co so' khárn, chQa 
bênh 

Trêndja phu'ong có ca bnh trong cong dông: Xet 
nghiem chu dong toan bo nhan vien y te, ngu'oi 
bçnh, nguoi cham Soc nguoi bçnh dai ngay. 

Tôi thiêu 01 
lanl07ngay 

Xét nghiêrn RT-PCR 
(gopmau) 

Các dja phuang chua có ca bnh trong cong 
dông: Djnh kSi  to chirc xét nghim COVID-19 
ngu nhiên 20% cho nhân viên y tê uu tiên 
nhan vien o' cac khoa, phong co nguy cci cao va 
nhán viên lam vic 6' khu vy'c sang 1QC, phán 
luóng, cach ly,' cho ngu'ài bnh 6' mç3t so khoa, 
phc5ng Co nguy CO cao hoic nhthg ngzthi bnh 
chu ánh hu'O'ng ning khi nhiém COVID-19: nhu' 
ngu'ô'i bnh tçii khoa cap cu'u, hOi su'c cap C&U, 

hOi su'c tjch cu'c, truyên nhiêm...) 

Tôi thiêu 01 
lân!07 ngày 

Xét nghim RT-PCR 
(gç5p máu,) 

4 
Trung tarn Thu'ang mi, siêu thj, 
nhà hang, chç dâu mOi, chg ban 
lé 

Ngu'è'i quãn l, lam viêc, ban hang ti chc 
Tôi thiêu 01 
1ãn107 ngây 

Test nhanh kháng 
nguyen hoc RT-PCR 

(g5p máu) 



TT 
Khu vu'c/dôi two'ng áp dung xét 

•. nghiçm 
Dot tu'ffng xet nghiem Tn suât xét 

nghiçm 
Phuon phap xét 

ngh.çm 

5 

Các cci s& san xut, kinh doanh, 
khu cong nghip (Quyét djnh 
2 787/QD-BYT ngày 05/6/202 1 
cua BQ Y te) 

Toàn b NLD tham gia cung cp các djch vii Co 
tiêp xüc vôi NLD tti CSSXKD vâ tOi thiêu 20% 
NLD tai CSSXKD có nguy c cao (iwu j các dôi 

• 
tu'clng: to tru'o'ng to san xuat, quan doc phan 
xu'ó'ng, lânh dgo cong ly, ngzthi vn chuyên, giao 
nhn hang, cung cap các djch vy...) 

TOi thiêu 01 
lan!07 ngay 

T St h nh kh 'n e n a a g 
nguyen hoac RT-PCR 

• a g. p / 

6 

Các Phu'ortg tin vn chuyn di ra 
tü khu v1rc phong tOa ho.c khu 
v1rc ô djch (Cong van sO 
898/B Yr-MT ngày 07/2/2021 cüa 
BóYtê) 

NguOi diêu khiên và ngiIi di cñng phuoTlg tin 

02 lan: vào 
thii diem 

trithc khi di 
và khi quay 

ye 

Test nhanh kháng 
nguyen hoäc RT-PCR 

(g5p máu) 

7 

Di tixçing nguy cci nhu lái xe 
taxi, ngithi chay xe mô to ch 
khach (xe om), nguoi giao hang 
boa (shipper), ban hang rong, ye 
so dao, hat rong,... 

Xet nghiçm 100% cac doi tucmg 
. . 

Toi thieu 01 
lãO7 g y 

Test nhanh kháng 
nguyen hoic RT-PCR 

(gç5p máu)) 

8 
Các co quan, dan vj hành chInh 
t'Ong van so 6666/B YT-MT ngày 
16/8/2021 cia Bç5 tru'ó'ng B$ Ytê',) 

- Xét nghim 20% ngi.thi lao dng (wu tiên ngithi 
lao dng cO nguy co' cao nhu': b phgn lê tan, lam 
vic vol khách hang ngày...) 

Ti thiu 01 
1IO7 g y 

Test nhanh kháng 
nguyen hoc RT-PCR 

(gi5p máu),) 

- Di vOi ngithi lao dng di cong tác, dc bit các 
truO'ng hçp di, dn, v tr khu vi.rc cO dich: Xét 
nghiêm SARS-CoV-2 bang test nhanh kháng 
nguyen hoäc phuong pháp RT-PCR truOc và sau 
khi di congtac trong vong 03 ngay (72 gio') trnh 
den thi diem di cong tác hoc quay lai  dan vj hotc 
theo các quy djnh khác cüa Ban Chi dto quOc gia 
phông, chông djch COVID-19 và Bô Y tê. 

Trithc và sau 
khi di cOng 
tac trong 

vông 03 ngày 

Test nhanh khang 
nguyen hoac RT-PCR 

/ g. 



TT 
Khu vtrcIdi tu'o'ng áp dung xét 

A nghiem Do. tuong xet nghiem Tan sut xét 
nghiem 

Phu'o'ng pháp xét 
ngh.em 

9 

Khu vuc dan cu dã tñng xut hiên 
ca nhiem trong cong dong (khoi, 
xom, khupho, to dan Cu', toa nha 

chungcu;...) 

Ngau nhien it nhat 10% dan cu Toi thieu 01 
lanll4 ngay 

Test nhanh khang 
nguyen hoac RT-PCR 

(gop mau) 

10 

Khu vuc dan Cu' kháC trên dia bàn 
(dc bit lu'u j khu vy'c nguy Ccl 

t42p trung dóng ngu'ô'i nguy co 
cao nhu': nhà trQ, khu dan cu' mat 

dodansócao...) 

Ngâu nhiên It nhât 5% dan Cu' 
Tôi thiu 01 
lânll4 g y 

Test nhanh kháng 
nguyen hoc RT-PCR 

('g5p mau,) 
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