UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4344

/SYT-NVYD

Vĩnh Phúc, ngày 17

tháng 11 năm 2021.

V/v đảm bảo an toàn phòng chống
dịch Covid-19 và đảm bảo cung
ứng test nhanh kháng nguyên xét
nghiệm SARs-CoV-2

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Các cơ sở y tế;
- Các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 9849/CV-BCĐ ngày 07/11/2021 của Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo
an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Tiếp theo các Văn bản số 3876/SYT-NVYD ngày 19/10/2021 của Sở Y tế
về việc tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các cơ sở sản
xuất kinh doanh, cơ quan, đơn vị và Văn bản số 4050/SYT-NVYD ngày
29/10/2021 về việc tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trong đó hướng dẫn các
cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, người dân…chủ
động trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 bằng cách tự thực hiện test nhanh
SARS-CoV-2;
Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước
(đặc biệt là TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ - 02 địa phương tiếp giáp với Vĩnh Phúc),
hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều ổ dịch, phức tạp nhất là ổ dịch tại
Vĩnh Tường, trong ngày 17/11/2021 đã ghi nhận 61 ca dương tính với SARS-CoV2. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo việc cung ứng
test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người dân để chủ động thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực
hiện như sau:
1. Về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19:
- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh: Chỉ đạo cán bộ, người lao động tập trung
cao độ đảm bảo an toàn phòng dịch cá nhân, thực hiện nghiêm các quy định phòng
chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế có mặt tại nơi đông người, địa điểm công cộng
(nhà hàng, siêu thị, chợ …), hạn chế thăm hỏi trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo
Việt Nam 20-11; tích cực tuyên truyền cho gia đình, người thân và những người
xung quanh thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Các cơ sở y tế tư nhân có triển khai xét nghiệm Covid-19 chỉ đạo cán bộ khám,
tư vấn, sàng lọc kỹ, khai thác triệt để thông tin dịch tễ, các yếu tố nguy cơ đối với
người dân đến thực hiện dịch vụ xét nghiệm, trong trường hợp có các yếu tố nguy cơ
thì không tiến hành mẫu gộp để thuận tiện cho việc truy vết. Đảm bảo có khu vực chờ
xét nghiệm Covid-19 cho người dân theo quy định và yêu cầu người dân thực hiện
nghiêm quy định phòng chống dịch trong thời gian chờ kết quả.
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- Đối với việc xử lý các tình huống phòng chống dịch Covid-19 tại huyện
Vĩnh Tường:
+ Yêu cầu Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra dịch tễ triệt để, vẽ sơ đồ dịch tễ để
phối hợp tổ chức khoanh vùng, xét nghiệm, đánh giá, nhận định tình hình phức tạp
của dịch bệnh Covid-19 tại huyện Vĩnh Tường, tham mưu Ban chỉ đạo phòng
chống dịch huyện có giải pháp phù hợp, kịp thời.
+ Giao Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm y tế huyện Tam
Dương, Yên Lạc cử cán bộ hỗ trợ thực hiện xét nghiệm cho huyện Vĩnh Tường.
- Các cơ sở đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, các đơn vị y tế
phụ trách Bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị Covid-19 đảm bảo cơ sở vật chất, nhân
lực, trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, hóa chất ... để sẵn sàng kích hoạt
tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 ngay khi cần thiết.
2. Về đảm bảo cung ứng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
- Các Bệnh viện, Trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế:
+ Đảm bảo sẵn sàng cơ số sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên
SARS-CoV-2 theo các văn bản đã chỉ đạo của Sở Y tế.
+ Chỉ đạo cơ sở bán lẻ thuốc trực thuộc (nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc
của trạm y tế xã đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy
chứng nhận GPP) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện
mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản
lý trang thiết bị y tế (dmec.moh.gov.vn) để Sở Y tế thực hiện tiếp nhận công bố
theo quy định. Tổ chức việc cung ứng test nhanh kháng nguyên xét nghiệm vi rút
SARS-CoV-2 phục vụ người dân 24/7 sau khi được tiếp nhận công bố đủ điều kiện
mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D. Hoàn thành trước ngày 25/11/2021.
- Khuyến khích các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc tư nhân trên địa bàn tỉnh
công bố đủ điều kiện mua trang thiết bị y tế loại B, C, D theo quy định và tổ chức
cung ứng test nhanh kháng nguyên xét nghiệm vi rút SARs-CoV-2 phục vụ người
dân trên địa bàn chủ động phòng chống dịch Covid-19.
- Các cơ sở khi tổ chức cung ứng test nhanh kháng nguyên xét nghiệm vi
rút SARs-CoV-2 cần đảm bảo:
+ Các điều kiện về mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D và các hoạt động
an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
+ Nhà cung cấp test nhanh SARS-CoV-2 cũng phải được công bố đủ điều
kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D, sản phẩm test nhanh SARS-CoV-2
phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, giá bán không được cao hơn giá đã được Bộ
Y tế công bố, thực hiện niêm yết công khai giá bán tại vị trí nhìn thấy được dễ
dàng.
+ Thực hiện việc báo cáo khi có yêu cầu của Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền.
+ Hướng dẫn người dân quy trình đảm bảo test nhanh theo hướng dẫn của
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nhà sản xuất hoặc tham khảo video hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh đã xây dựng công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ
http://soyt.vinhphuc.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/HoatDongSoYTe/View_Detail.as
px?ItemID=524.
- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:
+ Tiếp tục cập nhật kịp thời các sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên
SARS-CoV-2 được Bộ Y tế cấp phép lưu hành có sử dụng mẫu bệnh phẩm ngoài
các mẫu bệnh phẩm thông dụng là mẫu dịch tỵ hầu, dịch mũi, họng hiện đang được
sử dụng, ví dụ: mẫu nước bọt hoặc mẫu sinh phẩm khác… và hướng dẫn các cơ
quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở y tế, người dân… quy trình tự thực hiện xét nghiệm
theo quy định.
+ Tham mưu, đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để sẵn
sàng triển khai xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19.
Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- BCĐ PCDB Covid-19 tỉnh (để b/c);
- Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị;
- UBND các huyện, thành phố;
- Như kính gửi;
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Các phòng CM thuộc Sở;
- Lưu: VT, NVYD.

GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Y tế
Email: soyt@vinhphuc.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Vĩnh Phúc

Lê Hồng Trung
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