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V/v triển khai xét nghiệm SARCoV-2 trong tình hình mới

KHẨN

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Dịch COVID-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp với nhiều tỉnh, thành
phố ghi nhận ca mắc và có khả năng lan rộng trong thời gian tới. Nhằm tăng cường
hiệu quả của hoạt động xét nghiệm phục vụ giám sát, phòng, chống dịch COVID19, theo Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARCoV-2 ban hành kèm theo Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 của Bộ Y
tế, tiếp theo Công văn số 3805/BYT-DP ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế về việc củng
cố năng lực, đảm bảo chất lượng xét nghiệm, để chủ động triển khai xét nghiệm trên
diện rộng, Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể việc sử dụng xét nghiệm nhanh kháng nguyên
như sau:
1. Căn cứ tình hình diễn biến dịch tại địa phương, Sở Y tế hướng dẫn các cơ
sở y tế, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng
nguyên cho các đối tượng sau:
- Nhân viên y tế, người chăm sóc, nhân viên phục vụ (không có biểu hiện
lâm sàng nghi mắc COVID-19) tại các cơ sở cách ly có người đang được cách ly;
- Bệnh nhân đang điều trị nội trú, người đến khám bệnh tại bệnh viện, cơ sở
y tế (không có biểu hiện lâm sàng nghi mắc COVID-19);
- Các đối tượng thuộc diện cách ly tại nhà (F2)
- Người dân ở trong ổ dịch đã được khoanh vùng cách ly;
- Người làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu (không có biểu hiện lâm sàng
nghi mắc COVID-19), thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng trong ổ dịch đã được
khoanh vùng cách ly;
- Người làm trong lĩnh vực dịch vụ, thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng
(nhân viên quán bar, vũ trường, karaoke, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm,
lái xe…);
- Cán bộ, người làm nhiệm vụ ở các cửa khẩu, đường biên, thường tiếp xúc
với các đối tượng nguy cơ;
- Người làm việc trong các khu công nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp, tổng
công ty…
- Các nhóm đối tượng nguy cơ cao khác theo hướng dẫn của Sở Y tế.
2. Việc xét nghiệm rà soát được thực hiện định kỳ tối thiểu 5 – 7 ngày/lần
hoặc theo nhu cầu và nguồn lực của các cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị với sự hỗ trợ của
nhân viên y tế nhằm mở rộng các đối tượng được xét nghiệm, tăng cường khả năng

giám sát và giảm tải cho hệ thống y tế.
Sử dụng các sinh phẩm chẩn đoán đã được Bộ Y tế cấp giấy phép đăng ký lưu
hành (theo danh mục gửi kèm) hoặc các sinh phẩm được nhập khẩu hợp pháp khác.
3. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, cá nhân hoặc tổ chức thông báo ngay
với cơ sở y tế để triển khai sớm các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện xét
nghiệm khẳng định bằng phương pháp Realtime RT-PCR theo các hướng dẫn của
Bộ Y tế.
Kết quả xét nghiệm âm tính chưa đủ để khẳng định người được xét nghiệm
không mắc COVID-19, do đó vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch
theo nguyên tắc 5K và tiếp tục theo dõi, xét nghiệm theo qui định.
4. Việc sử dụng các sinh phẩm chẩn đoán Realtime RT-PCR, phát hiện kháng
nguyên, phát hiện kháng thể tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Y tế tại
Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 kèm theo Kế hoạch xét nghiệm phát
hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 và Quyết định số
2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 kèm theo Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm
nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2.
Đề nghị các Đồng chí triển khai thực hiên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các Viện VSDT, Viện Pasteur;
- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Bệnh viện trực thuộc Trường Đại học;
- Y tế các Bộ ngành;
- TTKSBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.
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PHỤ LỤC
(Phụ lục kèm theo Công văn số 3848/BYT-DP, ngày 10 tháng 05 năm 2021)
DANH SÁCH CÁC SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN/TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO XÉT
NGHIỆM VI RÚT SARS-COV-2
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