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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tầm soát diện rộng, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

 

Thực hiện 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; Công văn số 

5469/UBND-VX ngày 04/9/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cường 

công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế; 

Theo Quyết định số 388/QĐ-CĐYT ngày 07/9/2021 của Trường Cao đẳng 

Y tế Bình Định về việc thành lập Đội Thanh niên tình nguyện tham gia phòng, 

chống dịch COVID-19 tại Hoài Nhơn của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định; 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã xây dựng Kế hoạch Tổ 

chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngày 09/9/2021 cho công 

dân thuộc các thôn/khu phố, các xã/phường thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để khoanh vùng, cách ly, 

điều trị kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát; từ đó, đánh 

giá tình hình dịch trên địa bàn thị xã, để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã trong giai đoạn sắp tới. 

Đảm bảo triển khai xét nghiêṃ SARS-CoV-2 100% đối tượng được xét 

nghiệm theo đúng tiêu chuẩn quy định, không bỏ sót đối tượng, bỏ sót hộ gia đình 

theo hướng dâñ và quy điṇh của Bô ̣Y tế; lấy mẫu theo nguyên tắc cuốn chiếu, tại 

thôn/khu phố và đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Phải chủ đôṇg rà soát, 

chuẩn bị nguồn lưc̣ đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”, với phương châm 

“thần tốc”, phải xử lý kịp thời, đúng quy định trong phòng chống dịch COVID-19 

sau khi có kết quả xét nghiệm; đảm bảo công tác phối hợp, hỗ trợ cho ngành y tế; 

bố trí địa điểm phù hợp, tránh lây nhiễm chéo tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Thời gian, địa điểm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 

a) Thời gian: Bắt đầu từ ngày 08/9/2021 đến ngày 18/9/2021 (có Phụ lục 

chi tiết đính kèm). Thời điểm bắt đầu xét nghiệm: sáng từ 07h30 đến 11h00, chiều 

từ 13h30 đến 17h00. 

b) Địa điểm: Tại 14 xã/phường: Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài 

Châu, Hoài Hảo, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Tân, Bồng Sơn, Hoài Đức, 



Hoài Xuân, Hoài Mỹ, Hoài Hương, Hoài Hải (trừ thôn Chương Hòa, Gia An Đông 

(xã Hoài Châu Bắc), thôn An Quý Nam, Hội An (xã Hoài Châu), thôn Cự Tài 1 

(xã Hoài Phú), khu phố Tấn Thanh 2, Phụng Du 2 (phường Hoài Hảo), khu phố 

Bình Phú (phường Hoài Thanh Tây), khu phố Trường An 1, Lâm Trúc 1 (phường 

Hoài Thanh)). 

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại địa điểm thuận lợi do UBND xã/phường 

bố trí, đảm bảo đẩy đủ các điều kiện, biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không 

để phát sinh lây nhiễm chéo tại các điểm lấy mẫu. 

2. Phương pháp lấy mẫu xét nghiệm: Xét nghiệm test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2, cho người đại diện của 100% hộ gia đình, mỗi người 03 lần 

(định kỳ 03 ngày/01 lần) thuộc địa điểm nêu trên. 

3. Lực lượng tham gia lấy mẫu: 49 người, gồm: 

- Đội Thanh niên tình nguyện của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định: 29 người. 

- Nhân viên Y tế trường học: 20 người. 

4. Đối tượng lấy mẫu: 

- Người đại diện hộ gia đình (mỗi hộ chọn 01 người đại diện, là người có 

hoạt động giao dịch ngoài cộng đồng nhiều, có nguy cơ cao trong hộ hoặc người 

đại diện hộ đang có một trong các triệu chứng như: sốt, ho, khó thở, đau họng, mất 

vị giác, mất khướu giác…). 

5. Tổ chức thực hiện: 

a) Phòng Y tế thị xã 

- Phối hợp với Đội Thanh niên tình nguyện của Trường Cao đẳng Y tế Bình 

Định, đội ngũ nhân viên y tế trường học, UBND các xã/phường phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các tổ lấy mẫu đảm bảo về thời gian, địa điểm và tiến độ lấy mẫu 

theo Kế hoạch. 

- Chuẩn bị đầy đủ số lượng trang thiết bị, vật tư y tế, trang bị bảo hộ y tế cho 

lực lượng lấy mẫu, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch; nhất là đảm 

bảo đầy đủ số lượng, chất lượng bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và 

chịu trách nhiệm vận chuyển đến tại địa điểm xét nghiệm.  

- Tổng hợp số liệu, báo cáo, phân tích, đánh giá kết quả hằng ngày và đề 

xuất giải pháp gửi về UBND – BCĐ thị xã phòng chống dịch COVID-19. 

b) Phòng Tài chính – Kế hoạch: Chuẩn bị phương tiện chở Đội Thanh niên 

tình nguyện của Trường Cao đẳng Y tế Bình Định đến địa điểm xét nghiệm (riêng 

nhân viên Y tế trường học có phương tiện di chuyển riêng). 

c) UBND các xã/phường 

- Xây dựng Kế hoạch để triển khai xét nghiêṃ tầm soát diện rộng SARS-

CoV-2; phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể cho đội ngũ của xã/phường 

để hỗ trợ cho lực lượng lấy mẫu xét nghiệm của thị xã. 



- Phân công cán bộ, thành viên Ban chỉ đạo xã/phường, cán bộ Trạm Y tế 

xã/phường, Trưởng thôn/khu phố, Tổ COVID-19 cộng đồng, huy động lực lượng 

cán bộ, công chức, viên chức đang sinh sống trên địa bàn: 

+ Tuyên truyền, thông báo, vận động, yêu cầu người dân thuộc đối tượng lấy 

mẫu phải nghiêm túc tuân thủ đến điểm xét nghiệm để lấy mẫu test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2; thông báo cho người dân đến lấy mẫu theo thời gian, địa 

điểm, tránh việc người dân hoặc lực lượng lấy mẫu phải chờ đợi. 

+ Thống kê, lập danh sách công dân (họ tên, địa chỉ đang lưu trú thôn/khu 

phố, xã/phường, số điện thoại, số CMND/CCCD…). 

+ Hỗ trợ lực lượng xét nghiệm của thị xã theo hướng dẫn, yêu cầu để phục 

vụ cho công tác xét nghiệm. 

 - Bố trí địa điểm thực hiện xét nghiêṃ test nhanh, bàn ghế, ăn uống và các 

điều kiện cần thiết khác để lực lượng xét nghiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Phân luồng một chiều đi vào/một chiều đi ra tại địa điểm xét nghiệm; thực 

hiện nghiêm 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai 

báo y tế” và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

- Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, việc chấp hành các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực lấy mẫu. 

 d) Công an thị xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND các xã/phường 

chỉ đạo lực lượng Công an xã/phường đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau 

khi thực hiện xét nghiệm tại các khu vực lấy mẫu; giám sát, nhắc nhở người dân 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

e) Đề nghị Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy, thành viên Ban Chỉ đạo thị xã 

trên cơ sở phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách, thường xuyên bám sát cơ sở, 

đôn đốc hướng dẫn, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

kịp thời phản ánh về Phòng Y tế, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 thị xã xem xét, giải quyết đúng quy định pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND thị xã; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Phòng Y tế; Tài chính – Kế hoạch; 

- Trung tâm Y tế thị xã; 

- Công an thị xã; 

- UBND các xã/phường; 

- Lưu: BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Nguyễn Chí Công 
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