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KẾ HOẠCH  

Lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho các đối tượng  

tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh An Giang   
 

 

Căn cứ công văn số 1338/CV-BCĐ ngày 17 tháng 03 năm 2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia PCDB Covid-19 về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, 

vùng lãnh thổ có dịch Covid-19; 

Căn cứ công văn số 1459/CV-BCĐ ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia PCDB Covid-19 về việc thực hiện xét nghiệm Covid-19; 

Căn cứ công văn số 278/UBND-KGVX ngày 22/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của văn phòng chính phủ. 

Sở Y tế xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-

19 cho các đối tượng tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh An Giang, cụ thể như sau: 

I.  Mục đích 

Nhằm phát hiện sớm những trường hợp nhiễm virus SARS-COV-2 trên các đối 

tượng đến từ hoặc đi qua vùng dịch covid-19 nhập cảnh vào Việt Nam, đang thực hiện 

cách ly tập trung tại các cơ sở tập trung huyện, thị, thành trong tỉnh An Giang. 

II.  Mục tiêu 

  Tất cả các đối tượng đến từ hoặc đi qua vùng dịch covid-19 nhập cảnh vào Việt 

Nam, đang thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở tập trung huyện, thị, thành của tỉnh 

An Giang đều được lấy mẫu xét nghiệm.    

III. Nội dung thực hiện  

3.1. Số lượng đối tượng tại các cơ sở cách ly tập trung: dự kiến 1.762 người (tính 

từ ngày 19/3/2020 đến hiện tại): TP Long Xuyên: 2, TP Châu Đốc: 179, Châu Phú: 

264, Châu Thành: 152, Phú Tân: 11, TX Tân Châu: 224, An Phú: 369, Chợ Mới: 5, Tri 

Tôn: 190, Tịnh Biên: 138, Thoại Sơn: 228.  

Số lượng đối tượng có thể tăng thêm tại các điểm tập trung của các huyện tùy vào 

đối tượng nhập cảnh hàng ngày qua các cửa khẩu biên giới và các sân bay chuyển về. 

3.2. Thời gian và địa điểm :  

- Thời gian thực hiện lấy mẫu xét nghiệm : từ ngày 27/3/2020 đến 29/3/2020 

- Địa điểm: tại 18 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang đang có đối 

tượng thực hiện cách ly, cụ thể :  TP Long Xuyên: 1, TP Châu Đốc: 2, Châu Phú: 1, 

Châu Thành: 1, Phú Tân: 1, TX Tân Châu: 3, An Phú: 3, Chợ Mới: 1, Tri Tôn: 2, Tịnh 

Biên: 2, Thoại Sơn: 1.  
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 Lịch cụ thể lấy mẫu xét nghiệm tại các cơ sở cách ly tập trung  

3.3. Nhân sự thực hiện lấy mẫu : 

- TTYT huyện: cán bộ làm công tác xét nghiệm, cán bộ làm công tác chống dịch , 

số lượng tùy theo sự điều động của BGĐ trung tâm. 

- TTKSBT tỉnh:  

+ Khoa xét nghiệm: cử cán bộ tiếp nhận mẫu từ các huyện chuyển về,  bảo quản và 

đóng gói mẫu chuyển đến viện Pasteur, đồng thời cử cán bộ giám sát, hỗ trợ huyện khi 

có yêu cầu. Liên hệ phòng xét nghiệm của viện để tiếp nhận môi trường vận chuyển, 

phân phối cho các huyện theo số lượng dự kiến.  

 + Khoa PCBTN:  rà soát danh sách đối tượng, theo dõi lấy mẫu và liên hệ viện 

Pasteur về kết quả xét nghiệm, phản hồi kết quả cho các đơn vị thực hiện lấy mẫu  

3.4. Công việc cần làm  

- TTYT huyện : 

+ Liên hệ các cơ sở cách ly tập trung có trên địa bàn huyện, tiến hành lập danh sách 

các đối tượng đang thực hiện cách ly tập trung theo mẫu hướng dẫn của khoa PCBTN 

(mẫu đính kèm) (đối tượng lấy mẫu được tính từ ngày vào cơ sở tập trung là 

19/3/2020 trở về sau).  

+ Tiến hành lấy mẫu dịch ngoáy họng, ngoáy mũi các đối tượng theo danh sách đã 

lập, cách lấy mẫu theo hướng dẫn Quyết định 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 (phụ lục 

1). Ghi mã số bệnh phẩm theo 2 chữ cái đấu của huyện+ thứ từ 001 đến người cuối 

cùng . Ví dụ mẫu lấy của huyện An Phú thì ghi : AP001 hoặc mẫu lấy của huyện Tịnh 

Biên thì ghi: TB001 ...........TB138...... Mã số bệnh phẩm phải tương ứng với mã số ghi 

trên lọ bệnh phẩm của đối tượng.   

TT Đơn vị thực hiện 
Số cơ 

sở 

Số đối 

tượng 

Số mẫu 

lấy ngày 

27/3/2020 

Số mẫu lấy 

ngày 

28/3/2020 

Ghi chú 

1 TTYT TP Long Xuyên 1 2 2  

Ngày 

29/3/2020 

thực hiện 

lấy mẫu vét 

các đối 

tượng mới 

vào 

2 TTYT TP Châu Đốc 2 179 129 50 

3 TTYT TX Tân Châu 3 224 123 101 

4 TTYT huyện An Phú 3 369 192 177 

5 TTYT huyện Châu Phú 1 264 140 124 

6 TTYT huyện Châu Thành 1 152 80 72 

7 TTYT huyện Chợ Mới 1 5 5  

8 TTYT huyện Phú Tân 1 11 11  

9 TTYT huyện Thoại Sơn 1 228 120 108 

10 TTYT huyện Tịnh Biên 2 138 70 68 

11 TTYT huyện Tri Tôn 2 190 100 90 

 Tổng cộng  18 1.762 972 790 
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+ Bảo quản, đóng gói mẫu bệnh phẩm vận chuyển về TTKSBT tỉnh đúng thời gian 

quy định. 

+ Thủ tục gửi mẫu về TTKSBT tỉnh gồm: danh sách đối tượng, mẫu bệnh phẩm. 

Khi gửi mẫu, cần liên hệ trước với khoa xét nghiệm của TTKSBT tỉnh.   

- Khoa Xét nghiệm – TTKSBT tỉnh: tiếp nhận mẫu, kiểm tra và đối chiếu, hoàn tất 

cả các thủ tục để chuyển mẫu sớm về viện Pasteur. 

IV. Hậu cần, kinh phí  

4.1. Môi trường vận chuyển vi rút do viện Pasteur cung cấp, đề xuất viện hỗ trợ số 

lượng là 1800 mẫu. 

4.2. Dụng cụ lấy mẫu, trang phục phòng hộ : Sở Y tế cấp cho TTKSBT tỉnh, 

TTKSBT thực hiện phân phối cho các huyện. 

STT Nội dung ĐVT Số lượng 

1 Khẩu trang N95 Cái 250 

2 Găng tay Cặp 180 

3 Trang phục PHCN Bộ 100 

4 Que phết họng, mũi  Cây 3600 

5 DD rửa tay nhanh Chai 50 

6 Cồn 70 độ Lít 30 

7 Thùng mướp vận chuyển mẫu Cái 50 

8 Giấy thấm Cuộn 50 

4.3. Kinh phí bồi dường người lấy mẫu (chi theo thông tư 26/BTC):  

  1800 mẫu x 7.000 đồng mẫu = 12.600.000 đồng  

 Ngoài ra các đơn vị chi công tác phí cho cán bộ thực hiện lấy mẫu theo chế độ 

quy định hiện hành.  

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện theo kế hoạch ./. 

 

Nơi nhận: 
- Viện Pastuer HCM; 

- Ban Giám đốc; 

- TTKSBT tỉnh;  

- TTYT huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng NVY, Phòng TCKT; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

               Từ Quốc Tuấn 
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