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KẾ HOẠCH
Xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại cộng đồng phù hợp điều kiện
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Thủy
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ
ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19”; Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế
hướng dẫn tạm thời Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của
Chính phủ.
Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế
về việc Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP
ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Căn cứ Công văn số
8228/BYT-MT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét nghiệm
SARS-COV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh;
Căn cứ Công văn số 295-CV/TU ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Thành Ủy
Cần Thơ về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trên địa
bàn thành phố;
Căn cứ công văn số 5568/UBND-HCTH ngày 30 tháng 10 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ V/v cập nhật đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên
địa bàn thành phố Cần Thơ.
Thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Xét nghiệm tầm soát
SARS-CoV-2 tại cộng đồng phù hợp điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy ban hành Kế hoạch xét nghiệm tầm soát
SARS-CoV-2 tại cộng đồng phù hợp điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Thủy cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chủ động tầm soát lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện kịp thời, chủ động bóc
tách F0 (nếu có) ra khỏi cộng đồng sớm và nhanh nhất, hạn chế tối đa sự lây lan. Đẩy
mạnh thực hiện công tác truy vết, xử lý ổ dịch tại cộng đồng; đảm bảo xét nghiệm tất
cả trường hợp sốt, ho, viêm đường hô hấp… trên địa bàn quận. Quyết tâm bảo vệ
vùng xanh; mở rộng vùng xanh đảm bảo thực hiện thắng lợi công tác phòng chống
dịch, giữ vững cuộc sống Nhân dân trên địa bàn quận ở trạng thái bình thường mới.
2. Yêu cầu
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- Đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và chính quyền địa phương từ
quận, phường đến các khu vực, trong đó lực lượng y tế là nòng cốt. Phát huy tối đa
vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai
thực hiện tốt các biện pháp hiệu quả nhất trong phòng chống dịch.
- Thực hiện xét nghiệm cộng đồng trọng điểm và ngẫu nhiên trên địa bàn quận
với phương châm “4 tại chỗ”, sử dụng lực lượng y tế, công an, cán bộ địa phương,
đoàn viên, thanh niên tình nguyện, Tổ Covid-19 cộng đồng của từng phường là chủ
yếu, những Người có uy tín trong cộng đồng dân cư phục vụ cho công tác tuyên
truyền, vận động Nhân dân tham gia lấy mẫu xét nghiệm.
- Công tác lấy mẫu xét nghiệm phải chủ động, linh hoạt, có trọng tâm trọng
điểm, căn cứ theo đánh giá nguy cơ yếu tố dịch tễ tại từng khu vực từng địa bàn và
từng đối tượng theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, đồng
thời đảm bảo giãn cách, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Đồng chí Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận
chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cộng động trọng điểm và ngẫu
nhiên trên địa bàn quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy được phân
công Trưởng đoàn cán bộ quận chỉ đạo phường chủ động xuống địa phương, tham
gia chỉ đạo, kiểm tra và việc thực hiện Kế hoạch này.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trực tiếp điều phối, chỉ huy công tác tổ chức
lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng trọng điểm đối với các khu vực tổ chức lấy mẫu trên
địa bàn quận, phân công thành viên Trung tâm chỉ huy quận chịu trách nhiệm theo
dõi, chỉ đạo từng công việc cụ thể.
2. Công tác truyền thông
- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của việc tổ chức
tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng trọng điểm và ngẫu nhiên; thông báo lịch xét
nghiệm tại cộng đồng, người dân tự theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ
với các Trạm Y tế phường khi có triệu chứng ho, sốt. Truyền thông cho người dân
tham gia thực hiện xét nghiệm đầy đủ theo yêu cầu của ngành Y tế trong suốt thời
gian thực hiện Kế hoạch này.
3. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
3.1. Xét nghiệm tầm soát cộng đồng
Chủ động thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên (gộp 2) hoặc xét
nghiệm RT-PCR (gộp 10) đối với các trường hợp sau:
- Xét nghiệm 100% trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt,
ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở… tại cộng đồng. Nếu có
kết quả dương tính thì xử lý như ổ dịch nhỏ. Thường xuyên kiểm tra, xác minh
thông tin khai báo y tế của người dân trên địa bàn tại phần mềm tokhaiyte.vn để xét
nghiệm kịp thời các trường hợp khai báo y tế về triệu chứng liên quan đến dịch
bệnh COVID-19.
- Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan y tế thực hiện tại các địa
điểm có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cửa
hàng, nhà thuốc, siêu thị, các ổ dịch cũ, khu dân cư có điều kiện sống chật hẹp, môi
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trường dễ phát sinh dịch bệnh… và các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ (các trường
hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người…) như lái xe, người chạy xe mô tô
chở khách (xe ôm), người giao hàng hóa (shipper), bán hàng rong, vé số dạo…tần
suất thực hiện 2 tuần/lần (ít nhất 5% dân số).
3.2. Xét nghiệm tầm soát tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, khu
công nghiệp, khu chế xuất, cơ quan, công sở:
- Chuyển đến cơ sở y tế xét nghiệm 100% trường hợp có một trong các biểu
hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở….
- Đơn vị tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ cho người lao động theo
Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng
dẫn xét nghiệm SARS-COV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh:

T

T
Cấp độ

02

Người lao động
có nguy cơ cao*

Người cung cấp dịch vụ trực tiếp
cho CSSXKD (cung cấp suất ăn,
thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch
vụ bảo vệ, vệ sinh)*

Xét nghiệm 02 tuần/lần tối thiểu Xét nghiệm 02 tuần/lần cho toàn
cho 5-10% người lao động.
bộ người lao động.

* Ưu tiên chọn người lao động có nguy cơ cao (là các trường hợp thường
xuyên tiếp xúc nhiều người như tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh
đạo công ty, lễ tân…, và người có triệu chứng viêm đường hô hấp).
*Lưu ý:
- Kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho Trung tâm Y tế quận (Trong
khoảng 02 giờ sau khi kết thúc ngày xét nghiệm và báo cáo ngay sau khi có trường
hợp dương tính với SARS-CoV-2);
- Cơ sở sản xuất kinh doanh nếu tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên
thì phải được hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố hoặc Trung
tâm Y tế quận. Test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 phải thuộc danh mục đã
được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Trung tâm
Y tế cấp quận chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tiến hành xử lý
ngay, đúng quy định khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm có trường hợp dương
tính với SARS-CoV-2.
- Không thực hiện đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của
cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính
đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19),
nếu có xét nghiệm thì chỉ khuyến khích, không bắt buộc.
3.3. Xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
- Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực
hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách
ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch
tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.
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- Đối với người về từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 hoặc cách ly y tế
vùng (phong tỏa): Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR
gộp hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh) cụ thể như sau:
+ Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ
Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm
quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về
địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): tự theo dõi sức
khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện
Thông điệp 5K. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất;
+ Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ
Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp):
thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự
theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K. Thực
hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 3 và ngày thứ 7 kể từ
ngày về địa phương.
+ Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: thực hiện cách ly tập
trung 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày
tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào
ngày thứ nhất, ngày thứ 3, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 kể từ ngày về địa phương.
- Đối với những người nhập cảnh, đã hoàn thành cách ly tập trung về địa
phương thực hiện theo Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về
việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh
nhân COVID-19 và Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 về việc giảm thời
gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng
COVID-19
3.4. Xét nghiệm phục vụ công tác truy vết, xử lý ca bệnh, ổ dịch
- Tùy thuộc các yếu tố dịch tễ, mức độ nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ
ổ dịch, địa phương quyết định đối tượng, địa bàn xét nghiệm cho phù hợp.
- Khi phát hiện F0 tại cộng đồng hoặc qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế,
Trung tâm Y tế quận phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố khẩn trương
khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở/hộ gia đình diện rộng từ 20-30 hộ gia
đình xung quanh hộ gia đình có F0 (số lượng hộ cụ thể tùy vào điều tra dịch tễ và địa
bàn nơi F0 sinh sống) và xét nghiệm tất cả các F1, F2 liên quan đến ca bệnh.
3.5. Xét nghiệm tại khu cách ly tập trung
Đối với cơ sở cách ly y tế tập trung tiến hành test nhanh kháng nguyên hoặc
RT-PCR cụ thể: Lần 1 (ngày thứ 01): Xét nghiệm RT-PCR; Lần 2 (ngày thứ 03):
Test nhanh kháng nguyên; Lần 3 (ngày thứ 07): Test nhanh kháng nguyên; Lần 4
(ngày thứ 13): Xét nghiệm RT-PCR để thực hiện hoàn thành cách ly tập trung.
3.6. Xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thực hiện theo hướng dẫn
của ngành Y tế.
3.7. Lực lượng tham gia lấy mẫu: Viên chức, nhân viên của Trung tâm Y tế
quận, Trạm Y tế phường và các Tổ y tế khu vực; Tình nguyện viên của quận Đoàn và
phường.
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3.8. Dự kiến số lượng mẫu lấy trong ngày: Tùy tình hình thực tế và diễn biến
dịch bệnh. Từng phường chủ động rà soát, lấy mẫu xét nghiệm dứt điểm theo từng
địa chỉ trọng điểm, ngẫu nhiên và đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
3.9. Đơn vị thực hiện xét nghiệm RT-PCR: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật
thành phố Cần Thơ.
III. TỐ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận
- Phân công thành viên Ban Chỉ đạo quận phòng, chống dịch Covid - 19 trên cơ
sở phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách, thường xuyên bám sát cơ sở, đôn đốc,
hướng dẫn, giám sát các phường triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo thời
gian theo kế hoạch.
- Chỉ đạo bổ trí đủ nhân lực hỗ trợ: Công an, Quân đội, cán bộ, công chức, viên
chức, nhân viên và các tình nguyện viên,...
2. Trung tâm Y tế quận
- Phối hợp hỗ trợ Ủy ban nhân dân các phường và các cơ quan, đơn vị có liên
quan triển khai Kế hoạch đúng theo mục đích, yêu cầu và đúng tiến độ; Làm đầu mối
tham mưu chỉ đạo, tổ chức, điều phối các lực lượng tại các khu vực lấy mẫu, thống nhất thời
gian, thông báo đến Ủy ban nhân dân các phường đảm bảo đúng tiến độ lấy mẫu theo kế
hoạch. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đổc thực hiện.
- Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư, ống môi trường, tăm bông lấy mẫu và các
vật tư y tế cần thiết khác đảm bảo đầy đủ, hiệu quả an toàn trong công tác phòng,
chống dịch; Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường trong việc bố trí, tổ
chức thực hiện xét nghiệm, thông báo kết quả xét nghiệm theo quy định, trường hợp
xuất hiện F0 cần khẩn trương thực hiện theo đúng quy định.
- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận, Ủy ban nhân dân các
phường nhận và vận chuyển vật tư y tế, trang phục bảo hộ, test kit, nhân lực xét
nghiệm đến các phường. Triển khai lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển theo đúng quy
định của Bộ Y tế và nhập liệu danh sách lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh
tật thành phố cần Thơ. Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và trả lời kết qua nhanh
chóng, kịp thời, chính xác theo quy định và bố trí xe cấp cứu để đưa các trường hợp
F0 vào Bệnh viện dã chiến để điều trị theo quy định; Phối hợp cùng Văn phòng
HĐND và UBND tổng hợp số liệu báo cáo tiến độ thực hiện hàng ngày báo cáo
Thường trực Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân quận.
2. Công an quận
- Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm lấy mẫu,
đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch. Giám sát nhắc nhở người dân thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; Phối hợp với Trung tâm Y tế trong
việc phân luồng, phân làn các xe chở đoàn đi lấy mẫu khi qua các điểm kiểm soát
phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo đúng tiến độ.
3. Ban Chỉ huy Quân sự quận
- Đảm bảo điều kiện hoạt động của các Khu cách ly tập trung. Bố trí cách ly y
tế tạm thời những trường hợp nghi nhiễm phát hiện qua test nhanh (trong lúc chờ kết
quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime-PCR).
4. Phòng Tài chính Kế hoạch
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Tham mưu Ủy ban nhân dân quận chủ động về dự phòng ngân sách đảm bảo
chủ động công tác xét nghiệm chuẩn bị đầy đủ về trang thiết bị, kit-test nhanh, đồ bảo
hộ, vật tư y tế.... phục vụ cho việc thực hiện Kế hoạch này (Văn phòng HĐND và
UBND là cơ quan thực hiện).
5. Ủy ban nhân dân các phường
- Tham mưu Bí thư Đảng ủy phường chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện và
phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường
phụ trách việc giám sát, chỉ đạo thực hiện tại địa phương đảm bảo đạt mục đích, yêu
cầu trong Kế hoạch này và đúng tiến độ đề ra; Phân công cán bộ, thành viên Ban Chỉ
đạo phường thống kê, lập danh sách và báo cáo tiến độ thực hiện về Văn phòng HĐND
và UBND quận lúc 10 giờ và 16 giờ ngày lấy mẫu trong suốt quá trình thực hiện Kế
hoạch này. Lưu ý: Nội dung báo cáo đầy đủ theo biểu mẫu đang thực hiện.
- Chủ động tổ chức lực lượng đảm bảo các điều kiện lấy mẫu xét nghiệm (che
nắng, mưa khi lấy mẫu, khử khuẩn trước, trong và sau buổi lấy mẫu,...) trong quá
trình tổ chức lấy thông tin người dân và lấy mẫu; Trực tiếp chỉ đạo việc xác định số
lượng người, khu vực, thời gian lấy mẫu trên cơ sở thống nhất với đơn vị tổ chức lấy
mẫu và thông báo đến từng hộ gia đình trong khu vực nơi lấy mẫu.
- Bố trí, sắp xếp thời gian và số lượng mẫu phù hợp tính hình thực tế và diễn
biến dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch Covid19 theo thông điệp “5K”; Bố trí xe đưa các trường hợp F1 (nếu có) vào Khu cách ly y tế
tập trung theo quy định. Đồng thời chỉ đạo mỗi khu vực (có lấy mẫu) bố trí từ 01 đến
02 người, hỗ trợ các hoạt động của các đội lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực. Thực
hiện điều phối các hoạt động hậu cần phục vụ tầm soát xét nghiệm trên địa bàn.
- Trạm Y tế phường là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân phường, Ban
Chỉ đạo phường triển khai thực hiện theo kế hoạch. Làm đầu mối tiếp nhận vật tư,
trang thiết bị thực hiện xét nghiệm tại phường.
Trên đây là Kế hoạch xét nghiệm cộng đồng trọng điểm và ngẫu nhiên trên địa
bàn quận Bình Thủy. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời
phản ảnh về Phòng Y tế quận tổng hợp, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân quận xem
xét, giải quyết theo quy định (Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường
xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh cũng như quá trình
triển khai công tác phòng chống dịch trên thực tế)./.
Nơi nhận:

- TT.BCĐ thành phố COVID-19 (để b/c);
- TT.Sở Chỉ huy thành phố (để b/c);
- Sở Y tế thành phố (để b/c);
- TT.CDC thành phố;
- Thường trực Quận ủy (để b/c);
- BCĐ quận COVID-19;
- Trung tâm chỉ huy quận;
- TT. ĐU, UBND phường;
- Lưu: VT./.HQH
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