
 

 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1262/SYT-YDQLHN Cần Thơ, ngày  09  tháng 4 năm 2020 

V/v tăng cường thực hiện xét nghiệm 

COVID-19  
 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; 

- Trung tâm y tế quận, huyện; 

 

Thực hiện Công văn số 1905/CV-BCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc thực hiện xét 

nghiệm COVID-19. 

Nhằm đẩy mạnh thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với các trường hợp 

nghi ngờ; phát hiện sớm, cách ly kịp thời, hiệu quả các trường hợp mắc bệnh 

COVID-19 và đảm bảo an toàn sinh học, tránh lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên 

y tế và cộng đồng. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung cụ thể sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm y tế quận, huyện 

thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp chưa được xét nghiệm tại 

các cơ sở cách ly tập trung. 

2. Thực hiện việc lấy mẫu và xét nghiệm cho các đối tượng trong khu 

cách ly tập trung 02 lần: lần thứ nhất thực hiện khi cách ly, lần thứ 2 trước khi 

hết hạn cách ly.  

- Đối với những trường hợp đến hạn cách ly mà chưa được lấy mẫu hoặc 

đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả thì cơ sở cách ly vẫn phải tiếp tục 

thực hiện cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm.  

- Chỉ cho các trường hợp hết thời hạn cách ly có kết quả xét nghiệm âm 

tính về gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục giám sát y tế trong 14 ngày 

kể từ khi rời khỏi cơ sở cách ly. 

3. Thực hiện lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản mẫu bệnh phẩm theo đúng 

quy định tại Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y tế về 

quản lý mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm và Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 

18/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống 

COVID-19. 

Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét 

nghiệm, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh lây nhiễm trong cơ sở y tế 

ra cộng đồng và môi trường. 
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4. Khi phát hiện trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với 

COVID-19 tại cơ sở cách ly:  

- Thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly, chuyển người bệnh đến cơ sở 

cách ly điều trị theo quy định.  

- Thực hiện việc thông báo ca bệnh COVID-19 theo hướng dẫn tại Công 

văn số 1850/BYT-DP ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế. 

- Các trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh tại cơ sở cách ly phải tiếp 

tục cách ly 14 ngày kể từ ngày phát hiện ca bệnh. 

5. Trường hợp số mẫu bệnh phẩm vượt khả năng thực hiện xét nghiệm 

của phòng xét nghiệm tại đơn vị; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị liên hệ để 

chuyển mẫu bệnh phẩm đến các phòng xét nghiệm của đơn vị khác có đủ năng 

lực (nếu có) hoặc chuyển Viện Pastuer thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành xét 

nghiệm và trả kết quả kịp thời. 

6. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho 

các đơn vị khi có yêu cầu. 

Nhận được Công văn, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

Đính kèm: 

- Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y tế về quản lý 

mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm. 

- Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19. 

- Công văn số 1850/BYT-DP ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế về việc thông 

báo ca bệnh COVID-19. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên ; 

- BCĐ thành phố phòng chống COVID-19; 

- BCĐ quận huyện phòng chống COVID-19; 

- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Cao Minh Chu 
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