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KẾ HOẠCH
Triển khai chiến dịch xét nghiệm SARS-CoV-2
trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 3 (từ 16/9/2021)
Căn cứ quyết định 2686/QĐ-BYT ngày 31/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban
hành đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp tương ứng trong phòng, chống
dịch Covid-19;
Căn cứ Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải
pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15
ngày 28/7/2021 của Quốc hội khoá XV;
Căn cứ Chỉ thị 09/CT-BYT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về việc
tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19;
Căn cứ Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế
về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Công điện số 1346/CĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế
về việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19,
Sở Y tế ban hành kế hoạch triển khai xét nghiệm trên địa bàn tỉnh với các nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍC , YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng cho những địa phương có
nguy cơ cao và xét nghiệm tầm soát cho đối tượng có nguy cơ ở vùng bình thường
mới; tiến hành cách ly, điều trị, truy vết thần tốc, khống chế không để dịch Covid –
19 lây lan ra cộng đồng.
2. Yêu cầu
- Đánh giá đúng vùng nguy cơ theo Quyết định 2686/QĐ-BYT ngày
31/5/2021 cuả Bộ Y tế về việc ban hành đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp
tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19.
- Rà soát đúng đối tượng, lập danh sách và quản lý đối tượng cần được lấy
mẫu.
- Đảm bảo đúng các nguyên tắc về phòng, chống dịch Covid – 19 trong suốt
quá trình lấy mẫu.

- Xử lý kịp thời các mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Thời gian: thực hiện trong 06 ngày, từ ngày 16/9 đến 21/9/2021.
2. Phương thức lấy mẫu
a) Đối với các địa phương nguy cơ cao (TP. Mỹ Tho, Châu Thành, Chợ
Gạo):
Tiếp tục chiến dịch xét nghiệm sàng lọc cộng đồng dựa trên đánh giá nguy
cơ theo Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 và tiêu chí kiểm soát dịch
theo Quyết định 3989/QĐ-BYT ngày 18/8/2021:
- Đối với vùng nguy cơ rất cao: Lấy mẫu cho toàn bộ người dân, thực hiện
xét nghiệm test nhanh kháng nguyên gộp 3 theo hộ gia đình với tần suất 2 ngày/lần,
xét nghiệm 3 lần trong vòng 6 ngày.
- Đối với vùng nguy cơ cao: Lấy mẫu 3 người có nguy cơ cao nhất từ các
thành viên trong gia đình, thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên gộp 3
theo hộ gia đình với tần suất 2 ngày/lần, xét nghiệm 3 lần trong vòng 6 ngày.
- Đối với vùng nguy cơ: Lấy mẫu đại diện 1 người có nguy cơ cao nhất trong
hộ gia đình, thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên gộp 3 hộ/mẫu với tần
suất 3 ngày/lần, và làm 2 lần trong vòng 6 ngày.
- Đối với vùng bình thường mới: Thực hiện xét nghiệm tầm soát cho các đối
tượng có nguy cơ cao như: Tài xế, tiểu thương các khu chợ, người làm việc trong
các tiệm tạp hóa, vựa trái cây, nông sản, lực lượng chốt chặn, lực lượng làm việc
trong các khu cách ly.v.v.
b) Đối với các địa phương nguy cơ ( ò Công Đông) và bình thường mới
(Cái Bè, T . Cai Lậy, uyện Cai Lậy, Tân Phước, Tân Phú Đông, T . ò
Công, Gò Công Tây):
Tiếp tục thực hiện việc xét nghiệm cho khu vực phong tỏa và xét nghiệm tầm
soát các đối tượng nguy cơ theo hướng dẫn tại Công văn 921/KSBT ngày
14/9/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang.
III. TỔ C ỨC T ỰC

IỆN

1. Sở Y tế
- Tổ chức mua test nhanh theo hình thức mua sắm tập trung theo dự trù của
các địa phương có thực hiện tầm soát diện rộng.
- Điều động nhân sự thực hiện việc lấy mẫu hỗ trợ cho các địa phương khi
cần thiết.
- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác thực hiện việc lấy mẫu xét
nghiệm.

2. Đề nghị Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thị, thành
Chỉ đạo, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các ban ngành đoàn thể
tuyến huyện đặc biệt là Ủy ban nhân dân và Trung tâm Y tế huyện xây dựng và
thực hiện kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương.
3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Hướng dẫn, hỗ trợ về mặt chuyên môn cho việc xây dựng và thực hiện kế
hoạch lấy mẫu xét nghiệm.
- Nhận và cấp phát test nhanh kháng nguyên theo sự chỉ đạo của Sở Y tế.
- Giám sát việc thực hiện lấy mẫu.
- Tổng hợp kết quả xét nghiệm theo ngày, tuần, đợt; báo cáo về Sở Y tế và
Tổ công tác Bộ Y tế.
4. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành
- Tham mưu Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thị,
thành xây dựng và thực hiện kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm.
- Thành lập các tổ lấy mẫu xét nghiệm.
- Dự trù kinh phí, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế phục vụ cho công tác lấy mẫu.
- Bảo quản, vận chuyển mẫu và nhận báo cáo kết quả từ Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật, triển khai các biện pháp xử lý hiệu quả khi có trường hợp dương tính.
- Thực hiện báo cáo chiến dịch trước 10 giờ hằng ngày, số liệu báo cáo là số
liệu của ngày hôm trước theo biểu mẫu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cung cấp.
Trên đây là Kế hoạch xét nghiệm tầm soát bệnh nhân COVID-19 giại đoạn
3, từ 16/9/2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề nghị các Trung tâm Y tế huyện, thị
xã, thành phố khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Chỉ huy PCD Covid-19 tỉnh;
- TT Chỉ huy PCD Covid-19 huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Lưu VT, NVYD.
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