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Quảng Ninh, ngày 30 tháng 09 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở, Ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng,  

chống dịch của tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn. 
 

 

Thực hiện Thông báo số 362-TB/TU ngày 21/9/2021 của Tỉnh ủy về triển khai 

đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, 

công văn số 6636/UBND-DL1 ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

triển khai các giải pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 khi mở lại một số hoạt 

động kinh tế; Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; Công văn số 

8259/BYT-DP ngày 01/10/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác xét nghiệm 

SARS-CoV-2; 

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận 

lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới, trong 

khi chờ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành hướng dẫn 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19”, Sở Y tế hướng dẫn 

tạm thời xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh và việc kiểm soát người về từ vùng dịch, cụ thể như sau: 

Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã qua hơn 90 ngày không có ca mắc COVID-19 

mới trong cộng đồng, tỷ lệ người dân được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đã 

đạt 93%. Tuy nhiên để đánh giá được từng địa bàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh có 

thực sự an toàn hay không đòi hỏi các địa phương, đơn vị phải thường xuyên, thực 

hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 2686/QĐ-

BCĐQG ngày 31 tháng 05 năm 2021 và “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động ban 

hành kèm theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG  ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống COVID-19. Trên cơ sở đánh giá nguy cơ các địa phương, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh sẽ quyết định và chịu trách nhiệm về số lượng, tần xuất xét 

nghiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của mình. 

I. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh (CSSXKD): 



1.1. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao 

động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID -19 như ho, sốt, khó thở…hoặc có yếu tố 

dịch tễ liên quan. 

1.2. Thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động theo đánh giá nguy cơ: 

a) Đối với huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ rất cao: 

+ Xét nghiệm định kỳ 1 tuần/lần cho tối thiểu 20% người lao động có nguy 

cơ cao (tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân…) 

+ Xét nghiệm định kỳ 1 tuần/lần cho toàn bộ người cung cấp dịch vụ trực tiếp 

cho cơ sở sản xuất kinh doanh (cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu liệu. 

dịch vụ bảo vệ, vệ sinh…) 

  b) Đối với huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ cao và có nguy cơ: 

+ Xét nghiệm định kỳ 2 tuần/lần cho tối thiểu 5% - 10% người lao động có 

nguy cơ cao (tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân…) 

+ Xét nghiệm định kỳ 2 tuần/lần cho toàn bộ người cung cấp dịch vụ trực tiếp 

cho cơ sở sản xuất kinh doanh (cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu liệu. 

dịch vụ bảo vệ, vệ sinh…) 

  * Lưu ý: Không thực hiện xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin 

(liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng (nếu có chỉ khuyến khích, không bắt 

buộc). 

 1.3. Căn cứ vào các quy định hiện hành và tình hình kiểm soát dịch bệnh trên 

địa bàn Tỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang nằm trong vùng có nguy 

cơ. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở Y tế sẽ có hướng dẫn, cập nhật tình 

hình làm cơ sở để các địa phương áp dụng tỷ lệ xét nghiệm và các biện pháp phòng 

chống dịch theo quy định. 

 II. Đối với kiểm soát người ra, vào địa bàn tỉnh.  

 Người ra, vào địa bàn tỉnh đến các vùng có dịch, các vùng đang phải áp dụng 

các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo 

phương pháp RT-PCR) trong thời gian không quá 72 giờ kể từ khi lấy mẫu và áp 

dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản 

số 6530/UBND-DL1 ngày 19/8/2021 và số 6636/UBND-DL1 ngày 22/9/2021.  

III. Kỹ thuật và hình thức xét nghiệm 

1. Kỹ thuật xét nghiệm: Bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test kháng 

nguyên nhanh. 

- Trường hợp thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, các CSSXKD 

chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế cấp huyện để thực hiện lấy mẫu, chuyển mẫu 

theo quy định. Hình thức xét nghiệm: mẫu gộp, tùy theo số lượng người cần lấy mẫu, 

số lượng xét nghiệm có thể gộp 10 mẫu 



- Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh tự thực hiện xét nghiệm bằngTest 

kháng nguyên nhanh, đơn vị phải được hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh hoặc Trung tâm y tế cấp huyện. 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. Cơ sở sản xuất, kinh doanh tự chịu trách nhiệm về chất lượng Test kháng 

nguyên, quy trình và kết quả xét nghiệm. Trung tâm Y tế cấp huyện 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. 

2. Hình thức xét nghiệm:  

- Mẫu đơn hoặc mẫu gộp.  

- Đối với mẫu gộp: áp dụng đối phương pháp xét nghiệm RT-PCR và nên thực 

hiện theo phương pháp gộp dung dịch (que mẫu bệnh phẩm được thu thập riêng biệt 

cho vào mỗi ống chứa 2-3 ml môi trường vận chuyển) để thuận lợi cho việc truy cứu 

khi có các trường hợp nghi ngờ, tối đa gộp không quá 10 mẫu bệnh phẩm.  

Tùy theo tình hình thực tế, các CSSXKD phối hợp với đơn vị y tế thực hiện 

xét nghiệm mẫu gộp để giảm chi phí, tuy nhiên việc lấy mẫu xét nghiệm gộp cần 

thực hiện trên nguyên tắc: các đối tượng lấy mẫu có cùng đặc điểm dịch tễ, nguy cơ 

thấp, ở cùng một địa điểm (ở cùng nhà, cùng trường học, cùng khu công nghiệp...) 

và để đảm bảo tính chính xác cao của mẫu xét nghiệm, CSSXKD nên cân nhắc quyết 

định lựa chọn hình thức gộp, số lượng gộp mẫu phù hợp.  

Sở Y tế hướng dẫn tạm thời xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với cơ sở 

sản xuất kinh doanh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn 

vị phản ảnh về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, ĐT: 0203.3825506) để phối hợp giải 

quyết./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCD phòng, chống dịch  

  Covid-19 cấp tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Minh Tuấn 
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