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V/v thực hiện xét nghiệm  

SARS-CoV-2 trong tình hình mới 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”;  

Hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, 

số trường hợp nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh đạt mức trung bình hơn 300 

ca/ngày. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và phân tích về diễn 

biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn 

vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Không chỉ định xét nghiệm Realtime RT-PCR và chỉ thực hiện xét 

nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để tầm soát COVID-19 trong 

cộng đồng, doanh nghiệp, người nhà bệnh nhân…Chỉ chỉ định xét nghiệm 

Realtime RT-PCR trong trường hợp test nhanh cho kết quả nghi ngờ (dương 

tính không rõ), có yếu tố dịch tế rất rõ nhưng test nhanh âm tính.  

Đối với nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh chỉ thực hiện xét 

nghiệm Realtime RT-PCR (mẫu gộp) tầm soát đối với các nhân viên y tế có 

nguy cơ cao như trực tiếp chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19; điều trị 

tích cực, phẫu thuật, xét nghiệm…để đảm bảo an toàn cho cơ sở khám chữa 

bệnh và cho người bệnh; các trường hợp khác sử dụng test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 để tầm soát. Giám đốc cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm về 

việc chỉ định xét nghiệm đảm bảo phù hợp, khoa học và tiết kiệm chi phí. 

Riêng đối với các trường hợp người nhiễm COVID-19 thực hiện cách ly, 

chăm sóc, điều trị tại nhà cho phép sử dụng test nhanh kháng nguyên SARS-

CoV-2 vào ngày thứ 14 (kể từ khi phát hiện dương tính), nếu kết quả âm tính và 

không có triệu chứng trong 3 ngày liên tục gần nhất trước đó thì được xem là đủ 

tiêu chuẩn hoàn thành điều trị. 

2. Không chỉ định xét nghiệm Realtime RT-PCR và chỉ sử dụng xét 

nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để xét nghiệm định kỳ cho các 

trường hợp người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) phải cách ly tại 

các khu cách ly tập trung hoặc tại nhà/nơi lưu trú.  

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
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