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KẾ HOẠCH  

Triển khai xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 sử dụng nền tảng hỗ trợ 

lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến 

tại Nhà C- Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của  Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Công điện số 1063/CĐ-TTg  ngày 31/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Công điện số 1068/CĐ-BYT  ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế về  tăng 

cường  thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 

1305/CĐ-BYT  ngày 02/9/2021 của  Bộ Y tế về việc tăng cường công tác xét  

nghiệm phòng, chống dịch COVID-19; 

Thực hiện Công văn số 3189/SYT-NVY ngày 31/8/2021 của Sở Y tế về 

triển khai triển khai nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình 

thức điện tử trực tuyến; 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật  đã và đang triển khai xét nghiệm sàng lọc 

vi rút SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh,  nhất là phục vụ nhu cầu người dân ra vào 

địa bàn tỉnh vùng có dịch theo yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với 

Covid-19.  Để đảm bảo các yêu cầu an toàn tuyệt đối trong công tác phòng 

chống dịch và cải cách hành chính trong công tác xét nghiệm. Trung tâm xây 

dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 tại nhà C  như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Triển khai tầm soát cho những trường hợp có nguy cơ mắc COVID-19 

trên địa bàn tỉnh và người dân ra vào địa bàn tỉnh vùng có dịch theo yêu cầu  

nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2 để kịp thời thực 

hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xử lý ổ dịch sớm, hạn chế đến mức 

thấp nhất dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.  

- Áp dụng nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình 

thức điện tử trực tuyến sẽ quản lý chính xác thông tin người được lấy mẫu xét 

nghiệm trên mã Barcode được dán trên các ống nghiệm, dãn cách người dân khi 

đến lấy mẫu xét nghiệm; Khi có kết quả xét nghiệm âm tính, người dân không 

phải đến lấy kết quả xét nghiệm. 



2 

 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 đảm bảo đầy đủ về 

cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện phù hợp đảm bảo thực hiện qui trình 

xét nghiệm từ khâu khai báo y tế, đến gộp mẫu, lấy mẫu, xử lý kết quả, trả kết 

quả xét nghiệm. 

- Đảm bảo trang bị, thiết bị công nghệ thông tin để thực hiện lấy thông tin 

khai báo y tế bằng hình thức quét mã QRCode phù hợp nền tảng hỗ trợ lấy mẫu 

và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức trực tuyến khi được cấp tài khoản đồng 

thời phụ trách quản trị hệ thống và chỉ đạo cập nhật dữ liệu. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng 

Bluezone hoặc sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh trước khi tổ chức 

lấy mẫu xét nghiệm. 

-  Quản lý thông tin các đợt lấy mẫu xét nghiệm, luân chuyển thông tin các 

đợt lấy mẫu xét nghiệm đến các đơn vị; Thực hiện quản lý kết quả xét nghiệm 

giữa các đơn vị và gửi dữ liệu phục vụ cho công tác truy vết, khoanh vùng khi 

phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Sẵn sàng tăng công xuất lấy 

mẫu trên diện rộng tại cộng đồng khi có ca bệnh để khoanh vùng, tách F0 ra 

khỏi cộng đồng. 

- Nhân lực tham gia phải có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, nhiệt 

tình, có điện thoại thông minh với dung lượng cao và phối hợp chặt chẽ của các 

thành viên trong nhóm mang tính chuyên nghiệp. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Tháng 9 năm  2021. 

- Địa điểm: Tại nhà C - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

2. Đối tượng xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 

- Người đi từ vùng dịch về; Người có biểu hiện ho, sốt tại cộng đồng, người 

dân ở các khu vực, những nơi có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 như bảo vệ, 

lái xe, các đối tượng kinh doanh, quản lý trong các khu thương mại, chợ, quảng 

trường, bến xe,… 

- Người dân ra vào địa bàn tỉnh vùng có dịch theo yêu cầu phải có kết quả 

xét nghiệm âm tính với Covid-19 tự nguyện thực hiện xét nghiệm có thu phí. 

3. Tổ chức lấy mẫu, vận chuyển mẫu xét nghiệm 

Thành lập 02 đội chuyên nghiệp đảm bảo quy trình tiếp nhận, phân luồng lấy 

mẫu và trả kết quả ( theo sơ đồ đính kèm) mỗi đội gồm : 

- Đội trưởng  điều hành chung (quản trị hệ thống), chị trách nhiệm thiết lập, 

tạo các tài khoản với nhóm quyền tương ứng. Là bác sỹ nhận tờ khai, gộp mẫu và 

hướng dẫn đến bàn thu phí. 

- Các thành viên: 
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01 người đo nhiệt độ, hướng dẫn trật tự 

01 người làm nhiệm vụ điều hướng phát tờ hướng dẫn người dân vào lấy 

mẫu. Phân chia người có điện thoại Smat Phone và không có 

+ Nhóm không có điện thoại Smat Phone: Khai báo y tế giấy và đến bàn 

gộp mẫu. 

+ Nhóm có điện thoại Smat Phone: Khai báo y tế trên điện thoại và đến bàn 

gộp mẫu. 

01 Người là bác sỹ nhận tờ khai, gộp mẫu và hướng dẫn đến bàn thu phí  

01 người thu tiền và xuất hóa đơn theo quy định.  

01 người dán Barcode vào ống nghiệm (Nhóm có Smat phone); Dán 

Barcode vào ống nghiệm và tờ khai y tế (Nhóm không Smat phone). 

02 người quét mã Barcode từ ống nghiệm hoặc tờ khai y tế, đồng thời 

nhập dữ liệu vào ứng dụng được cài đặt sẵn trên điện thoại Smat Phone hoặc 

máy tính (Nhóm không Smat phone) và quét mã QR Code trên điện thoại của 

người dân (Nhóm có Smat phone)   

02 người lấy mẫu.  

01 người vận chuyển mẫu. 

01 người trả kết quả 

4. Thực hiện xét nghiệm  

- Thực hiện việc thu thập, bảo quản mẫu bệnh phẩm xét nghiệm theo quy 

định của Bộ Y tế và các văn bản khác có liên quan. 

- Thực hiện xét nghiệm theo đúng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn nhà sản 

xuất, đảm bảo chất lượng và an toàn bằng kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử 

(Realtime RT-PCR) để phát hiện ARN của vi rút SARS-CoV-2 trong bệnh phẩm 

đường hô hấp (xét nghiệm đơn mẫu hoặc gộp phương pháp gộp mẫu) hoặc xét 

nghiệm Test nhanh kháng nguyên theo tình hình thực tế. 

- Kết quả xét nghiệm:  

+ Trường hợp kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính phải thực hiện xét 

nghiệm khẳng định và thông báo cho BGĐ, các tổ trưởng tham gia hoạt động xét 

nghiệm để có phương án sử lý tình huống trong PCD. 

+ Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính thì thực hiện theo quy định của 

Bộ Y tế. 

5. Đảm bảo hậu cần 

 - Đảm bảo đầy đủ trang phục phòng hộ, an toàn sinh học cho cán bộ tham 

gia hoạt động xét nghiệm. 

- Cung ứng đầy đủ hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, các phương tiện cần 

thiết khác,... phục vụ hoạt động xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2. 

- Đảm bảo chế độ, phụ cấp cho cán bộ thực hiện hoạt động xét nghiệm theo 

quy định. 

6. Chế độ báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo nhanh hàng ngày; báo cáo đột 

xuất theo quy định về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Sở Y tế. 
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III. KINH PHÍ 

Sử dụng nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID -19 và kinh phí thu sự 

nghiệp của đơn vị.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm 

- Chủ trì tổ chức triển khai Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-

CoV-2 theo yêu cầu các huyện, thành phố và người dân có nhu cầu xét nghiệm 

tự nguyện có thu phí. 

- Xây dựng phương án tổ chức xét nghiệm theo nguyên tắc 1 chiều tại tầng 

1 khu nhà C.  

- Thiết kế, đề xuất in tờ hướng dẫn khai báo y tế (A4 hai mặt)  

- Phối hợp với phòng TCHC  và các khoa phòng đề xuất nhân lực 02 đội 

thường trực thực hiện đảm bảo công tác xét nghiệm. 

- Tham mưu cho Bác sỹ Nguyễn Thái Hồng, Phó Giám đốc làm đầu mối 

liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai tập huấn cho thành viên 

02 đội lấy mẫu và xét nghiệm chuyên nghiệp và giải quyết các vướng mắc trong 

quá trình triển khai. 

- Tham mưu chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc các hoạt động 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, 

BCĐ Quốc gia phòng, chống COVID-19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND 

tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan liên quan. 

- Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế theo quy định. 

2. Phòng kế hoạch nghiệp vụ 

Thực hiện mua sắm trang phục phòng hộ, dụng cụ và các vật tư có liên quan 

khác phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 theo quy 

định. 

3. Khoa dược vật tư y tế 

Phối hợp với Phòng kế hoạch nghiệp vụ thực hiện mua sắm trang phục 

phòng hộ, dụng cụ và các vật tư có liên quan khác phục vụ công tác lấy mẫu xét 

nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 theo quy định. 

4. Phòng tổ chức hành chính 

- Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện cải tạo, sửa chữa tầng 1 khu nhà 

C và khu vực phụ trợ đảm bảo cho công tác xét nghiệm  

- Bố trí cơ sở vật chất, TTB , dụng cụ phương tiện sẵn sàng cho công tác lấy 

mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm: 01 máy quét mã vạch QR Code; 

01 Morderm Wifi,  01 máy tính, bàn ghế... 

- Ban hành Quyết định thành lập 02 đội thường trực thực hiện đảm bảo công 

tác xét nghiệm. 

- In tờ hướng dẫn khai báo y tế (A4 hai mặt), Barcode   

- Đề xuất phương án đảm bảo hậu cần cho đội thường trực xét nghiệm. 
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- Bố trí nhân viên Bảo vệ 24/24 tại nhà C. 

5. Khoa Xét nghiệm CĐHA-TDCN 

- Bố trí nhân lực thực hiện việc dán mã Barcode, lấy mẫu, bảo quản, vận 

chuyển mẫu xét nghiệm theo đúng quy định, kiểm mẫu/điều phối, tạo đợt xét 

nghiệm.  

- Đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm cho cán bộ thực hiện trong quá 

trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm 

sàng lọc SARS-CoV-2 theo đúng quy định đạt chất lượng.  

- Thiết kế, đề xuất in mã Barcode. 

- Dự trù hóa chất, vật tư, sinh phẩm để xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-

CoV-2 tại đơn vị. 

6. Phòng tài chính – Kế toán 

- Tham mưu bảo đảm đủ kinh phí để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xét 

nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 và các chế độ, phụ cấp khác cho cán bộ y 

tế theo quy định. 

- Phối hợp với các khoa, phòng thực hiện mua sắm hóa chất, vật tư, sinh 

phẩm để xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 tại đơn vị. 

- Bố trí nhân lực và các điều kiện để thu tiền xét nghiệm tự nguyện. 

7. Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe: 

- Tham mưu cho Ban Giám đốc văn bản về tuyên truyền về mục đích, ý 

nghĩa của cài đặt Bluzone trong triển khai “Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết 

quả xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hình thức trực tuyến”. 

- Thiết kế nội dung tuyên truyền tại vị trí lấy mẫu nhà C để tuyên truyền 

trực tiếp cho người dân về nội dung phòng chống dịch COVD-19 và qui trình 

lấy mẫu xét nghiệm 

8. Các khoa, phòng có nhân viên tham gia 

Bố trí, điều phối công việc chuyên môn của khoa, phòng mình để đảm bảo 

triển khai thực hiện mục tiêu kép. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 

tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Yêu cầu các khoa, phòng khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện./.   
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Gửi bản điện tử: 

- Sở Y tế          (B/c); 

- Sở TT&TT   

- BGĐ TT; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, TCHC 

 
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Tôn 
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                 SƠ ĐỒ XÉT NGHIỆM  SARS – COV – 2 KHU NHÀ C         

( Kèm theo kế hoạch số     / KH- KSBT ngày     tháng    năm 2021) 

 

 

Vận chuyển mẫu 

Phòng 

kho 

Phòng 

Thu phí 

Phòng 

trực 

Nhân 

viên 

 

Ghi 

ống XN 
 

WC WC 

Hành lang 

 

Cầu thang 

 

Hành lang Chờ  

bệnh 

nhân  

 

 

Phòng lấy 

mẫu Bậc lên xuống  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Xe máy chờ kết quả 

 

Bs gộp mẫu 

 

Khai báo y tế 

 

Khai báo y tế 

 

Khai báo y tế 

 

Khai báo y tế 

Nhà bảo 

vệ 

 

Đo nhiệt độ; 

Phát phiếu khai 

báo y tế 

 

 

Sân khấu 

Cổng 

phụ 
Cổng chính 

 

Lên 

nhà 

A 

 

 

 

 

Trả Kết 

quả 

Nhà 

sử lý 

nước 

thải 

 

Xe 

máy 

đến 

xét 

ngh

iệm 
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