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KẾ HOẠCH
Xét nghiệm nhanh Covid-19 tại những địa điểm có nguy cơ
lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định là địa bàn có nhiều địa điểm tập trung đông người, đặc
biệt tại các bệnh viện, các siêu thị, chợ đầu mối, chợ dân sinh… (21 chợ với
khoảng 2.505 tiểu thương). Đây là nơi thường trực nguy cơ cao lây nhiễm Covid19 trong cộng đồng. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19
tại những nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Nam
Định xây dựng Kế hoạch tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 tại những điểm có
nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH

Tăng cường khả năng giám sát, phá hiện sớm, chủ động các trường hợp mắc
Covid-19 trong cộng đồng để thực hiện các biện pháp phòng chống phù hợp; Đánh
giá nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng, hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng
chống dịch.
II. YÊU CẦU

- Đảm bảo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 theo các hướng dẫn và quy định
của Bộ Y tế;
- Xét nghiệm xác suất ngẫu nhiên các hộ kinh doanh và người dân tại những địa
điểm có nguy cơ lây lan dịch bệnh, phù hợp với nguồn lực của thành phố. Đánh giá
nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng, hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Thời gian: Từ tháng 8/2021
2. Đối tượng lấy mẫu xét nghiệm: Các hộ kinh doanh và người dân tại những
nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh (các siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, khu vực
bệnh viện, chợ đầu mối, chợ dân sinh …) trên địa bàn thành phố Nam Định.
3. Hình thức triển khai
- Tổ chức Test nhanh (Sử dụng test nhanh kháng nguyên), lấy xác xuất ngẫu
nhiên tại những nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố Nam Định.
- Bố trí địa điểm xét nghiệm, phòng cách ly tạm thời phù hợp với khu vực lấy
mẫu xét nghiệm. Triển khai phong tỏa tạm thời khu vực nguy cơ lây nhiễm dịch
bệnh khi phát hiện đối tượng nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2.
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- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực phục vụ công tác xét nghiệm.
4. Kinh phí xét nghiệm: Thực hiện xét nghiệm test nhanh miễn phí.
IV. NỘI DUNG

1. Chuẩn bị vật tư phục vụ xét nghiệm.
- Test xét nghiệm: 1.000 mẫu. Các test xét nghiệm SARS-CoV-2 sử dụng
phải đảm bảo các điều kiện theo quy định.
- Các phương tiện bảo hộ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
2. Tổ chức buổi xét nghiệm.
- Thực hiện kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Hướng dẫn đối
tượng lấy mẫu hợp tác với cán bộ lấy mẫu, đảm bảo lấy mẫu đúng kỹ thuật, hiệu
quả chính xác cao.
- Đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch trước,
trong và sau buổi xét nghiệm.
3. Đảm bảo giãn cách, an toàn khi xét nghiệm: Đảm bảo các biện pháp theo
thông điệp 5K của Bộ Y tế và các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm
xét nghiệm.
4. Truyền thông.
- Tuyên truyền các nội dung về chủ trương của Thành phố; vận động người
dân ủng hộ chủ động khai báo y tế, làm xét nghiệm test nhanh Covid-19.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích của xét nghiệm test nhanh Covid19 trên các phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết của xét nghiệm sàng lọc
trong giai đoạn hiện nay là nhằm phát hiện sớm khoanh vùng, khống chế, tránh
mầm bệnh lây lan trong cộng đồng.
- Thông tin kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng qua
các bài viết, phóng sự, chương trình truyền hình, phát thanh...; tư vấn kịp thời cho
người dân về xét nghiệm test nhanh COVID-19 trên địa bàn thành phố.
5. Xử lý test xét nghiệm, sinh phẩm và rác thải y tế sau xét nghiệm.
Xử lý test xét nghiệm, sinh phẩm và rác thải y tế sau buổi xét nghiệm theo
quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015
của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 102/MT-YT ngày
04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường Bộ Y tế.
6. Công tác giám sát, báo cáo.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, Phòng Y tế, Trung tâm Y
tế thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức giám sát thường xuyên, sát sao các
hoạt động chuyên môn đảm bảo triển khai xét nghiệm an toàn, hiệu quả.
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Báo cáo hàng ngày và kết thúc đợt xét nghiệm theo quy định về Ban Chỉ đạo
phòng, chống Covid-19 thành phố Nam Định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Y tế thành phố:
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm.
- Phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan chuẩn bị địa
điểm lấy mẫu xét nghiệm, phòng cách ly tạm thời; lựa chọn, lập danh sách đối
tượng lấy mẫu xét nghiệm.
2. Trung tâm Y tế thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn đối tượng và thực hiện
việc lấy mẫu xét nghiệm, thông báo kết quả cho đối tượng được lấy mẫu xét nghiệm.
- Những trường hợp test nhanh có kết quả nghi ngờ phối hợp phong toả tạm
thời, đồng thời tiến hành cách ly đối tượng lấy bệnh phẩm tỵ hầu (mẫu đơn), tiến
hành xét nghiệm RT-PCR.
- Quản lý test xét nghiệm và vật tư y tế phục vụ lấy mẫu xét nghiệm.
- Bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác xét nghiệm; vận
chuyển đối tượng đi cách ly tập trung khi xác định đối tượng nhiễm SARS-CoV-2.
- Tổng hợp, đánh giá nguy cơ, báo cáo kết quả xét nghiệm về UBND thành phố.
3. Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hoá - Thông tin
và Thể thao thành phố:
- Thông tin kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng thông
qua các bài viết, phóng sự, phát thanh, mạng xã hội... về xét nghiệm sàng lọc
Covid-19;
- Cử 01 cán bộ tham gia đoàn xét nghiệm, thực hiện phóng sự tuyên truyền về
công tác xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trên địa bàn thành phố.
4. Công an thành phố, Ban chỉ huy Quân sự thành phố:
- Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, sẵn sàng triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Phối hợp UBND các phường, xã và với các đơn vị liên quan trong toàn bộ
quá trình xét nghiệm ngẫu nhiên.
5. UBND các phường xã, Ban quản lý Chợ thành phố :
- Phối hợp với ngành y tế lập danh sách đối tượng xét nghiệm. Bố trí địa điểm lấy
mẫu xét nghiệm, phòng cách ly tạm thời đối tượng khi nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.
- Thông báo đến đối tượng về thời gian, địa điểm xét nghiệm.
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- Triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt quá trình xét
nghiệm ngẫu nhiên trên địa bàn quản lý.
- Sẵn sàng kích hoạt Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 khi phát hiện đối
tượng nghi nhiễm SARS-CoV-2.
- Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chủ động khai báo y tế, đến cơ sở
y tế gần nhất làm xét nghiệm SARS-CoV-2 nếu có dấu hiệu ho, sốt, khó khở hoặc
tiếp xúc với người có các dấu hiệu trên.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 tại những điểm có
nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Nam Định. UBND
thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Các phòng, ban, đơn vị TP;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, Website TP, VX

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Như
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