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QUYET BINII
V vic phê duyt Phuo'ng an t chile xét nghim SARS-CoV-2
din rng trên dla bàn thành ph Ba Näng
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can thLut Td chi'c chInh quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can c& Lu2t s6 47/2019/QH14 ngày 06/12/2019 cza Quc hi tha dii, bd
sung mt so diêu cza Lut TO chzk GhInh phz và Luat To ch&c chInh quyên dja
phucing,
Can cz. GOng din khdn s6 1158/GD-BGDQG ngày 2 7/7/2020 cüa Ban chi
c?go QuOc gia Phông, chong djch COVID-19 ye vic khán tritong day mgnh các
binpháp và kiêm soát My nhiêm COVID-19 trong cct sà khám bnh, chiba ben/i;
C!àn ci' COng din sd 1167/C'D-BYT ngày 29/7/2020 cüa Bç5 Y
te v vic
khán trwong rà soát, quán lj, thy'c hin cách ly tru'Ong hcip di den các dja die
có nguy cci lay nhiêm cao trên d/a bàn thànhphO Dà Náng,
Theo COng van sO' 3961/C V-B GD ngày 25/7/2020 cia Ban c/il dgo QuO'
gia Phông, chOng djch COVID-19 ye tang cztO'ng cOng tác phông, chOng d/ch
CO VID-19;
Theo d nghj cza So' Y te' tgi TO'trinh sO' 2736/TTr-SYT ngày 30 tháng 7
nám 2020 ye phé duyt Phu'o7'zg an tO chzc xét nghim SARS-C10 V-2 din rang
trên dia bàn thành phO Dà Náng.
QUYET BJNH:
Biu 1. Phé duyt Phrnmg an th chrc xét nghim SARS-CoV-2 din rng
tren dja bàn thành phô Ba Nàng (sau day viêt tat là Phiro'ng an) vi các ni dung
chInh nhu sau:
I. MUC JMCH, YEU CAU
1. Mic dIch
Xét nghim sam SARS-CoV-2 di vOi ngu?i bnh, nhân viên y t & bnh
vin và ngu&i dan các khu virc có nguy ccx lay nhiêm cao hoc có biêu hin
nghi ng& (sot, ho, khó th&, ...) dê phát hin sam ca bnh, each ly kjp th?:xi; gulp
các ccx quan chuyên mon nhanh chóng có các bin pháp triên khai kiêm soát,
khoanh vIng, dp dich kjp thxi, không de djch COVID-19 lay lan trên dja bàn
thành phô.
2. Yêu cu
a) Dam bão so lixqng nhân hre có k nAng lay mu bnh phm xét nghim
chân doán COVID-19 theo quy trInh huóng dan cUa B Y té.
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b) Dam bão cac diu kién v Ca sô vt cMt, trang thit bj và nhãn lc cüa
các ca s xét nghirn chãn doán SARS-CoV-2 bng phizang pháp Realtime -PCR.
c) Cong suât xét nghim chân doán SARS-CoV-2 bang pht.rang pháp
Realtime-PCR dáp rng duçic
luçing mu bnh phâm duçic lay theo Kê hotch
dâ dê ra.
II. GIAI PBIAP THU'C HIN
so

1. To chirc lay mau bçnh pham
A

a) Di tiiçing ly mu xét nghim
- T.t ca các tru&ng hqp sinh sng trong khu virc áp dimg bin phap cách ly
vüng, khu vtrc do Ban Chi dao phông, chông djch COVID-19 thãnh phô Dà Nng
(sau day viêt tat là Ban Chi dao) quyêt djnh theo Phuong an 77/PA-BCD ngày
16/4/2020 cüa Ban Chi dao
to chüc each ly y tê viing có djch COVID- 19 trên
dja bàn thành phô Dà Nng.
- Các tnrông hçip là bnh nhãri ni trü, ngi.thi nhà bnh nhãn, ngithi chäm
soc bnh nhan, ngi.thi trng
vic, thc tp ti Bnh vin Dà Näng, Bnh vin C
Dà Náng, Bnh vin Hoàn M5 Dà Nng, Bnh vin Chinh Mnh và Phic hôi ehüc
nang Dà Näng và các bnh vin có trueing hçp duang tInh vâi SARS-CoV-2; Các
tnxng hçip dã tmg di den các dja diem có nguy ca lay nhiêm cao trong các
Thông báo khâncüa B Y tê và Bàn tin eüa Ban Chi dto.
- Các tnr&ng hcip Co lien quan den i trInh di chuyên cüa bnh nhân mAc
COVID-19 cüng thai diem vth bnh nhân hoe ngui dan sinh sinh song trong
khu virc hru tr cüa bnh nhân (to dan phô bnh nhãri li.ru trü và 03 to dan phô
lien ké).
- Cáe tnrOng hqp nguy ca cao mc bnh khác theo dé xuât cüa S& Y té Ca quan thizOng trçrc Ban Chi dao.
b) Dam bâo nang hxc xét nghim tai chô
- T chüc t.p hun ly mu bnh ph.m xét nghim chn doán COVJD-19
cho tat k5' thut viên xét nghim cüa các bnh vin dóng trén dja bàn.
- Thành
chi do, quãn l, diu dng các t ca dng l.y mu xét
nghim.
so

ye

lam

Ca

lap,

- Dam bão các ngun 1irc xét nghim s luqng l&n, trã Ru k&
nghim chInh xác, nhanh chóng.

qua

xét

2. T chü'c xét nghim chn doán SARS-CoV-2
CAn cü nAng lrc xét nghim hin nay cüa các co sâ y t trên dja bàn thành
phô, S& Y te chju trách nhim chi d?o, phân cOng, diêu phôi các ca s& yte tham
gia xét nghim ehân doán SARS-CoV-2:
- Trung tam Kiêm soát bnh tat: Co trách nhim là dâu môi trong vie tiêp
nhn, diêu phOi mâu bnh phâm yà thuc hin xét nghim chan doán SARS-CoV-2.
- Beth yjên Da NAng (trong giai doan phong tôa): Co trách nhim xét
nghim cho các dOi tixqng là nhân vién y tê, bnh nhân và ngithi nhà bnh than
dang cách ly ti bnh vin. Trong tri.thng hcup viiçut qua nàng hrc xét nghim thI
báo y Trung tam Kiêm soát bnh tt dê phôi hçup giãi quyêt.
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- Bênh viên PMi: Co trách nhiêm xét nghim cho các di tuqng là nhân
viên y tê, bnh nhn và ngu?i nhà bnh nhán dang each ly tai bênh viên và dôi
tuçing xét nghirn din rng khu virc qun Lien Chiêu. Trong tnrông hqp vuçit
qua näng lirc, dê nghj báo ye Trung tam Kiêm soát bnh tt dé phôi hqp giài
quyét.
- Dôi vói các cci sâ có the dáp 1rng mt phân diêu kin ye trang thiêt bj, ca
sà 4t chat, nhân lirc có the tham gia thiic hin xét nghim chân doán SARSCoV-2 bang phixmg pháp Realtime-PCR: dixi sir h trç chuyên mon cüa Doàn
chuyên gia B Y té, Viên V sinh djch t trung uoiig, Vin Pasteur HO ChI
Minh..., có phug an nâng cap, câi to các dieu kin ye c sà 4t chat, trang
thiêt bj, nhân lirc dê xuât các cap thâm quyên xem xét vic cho phép tham gia
th1rc hin xét nghim chân doán SARS-CoV-2.
Ill. TO CH1C THIJC HIN
1.S&Yt
a) Chü trI, phi hçip vâi Cong an thành ph& UBND các qun, huyn và
cac cc quan chi'rc näng lien quan khn tnrong to chirc th'irc hin Phumig an
dja bàn thành phô.
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b) Dam bão các nguOn lirc dé xét nghim so luçing 1&n; thng toe tiên d
xét nghim và trã 1i kêt qua chInh xác, nhanh chóng dé kjp thri xác dj
khoanh vüng các trix&ng hp và khu virc nguy cci; to chüc each ly hoc áp
các bin pháp can thip phü hçp.
c) Thành 1.p, chi do, quãn 1, diu dng, cung cp du mi các t cci
dng lay mâu xét nghim.
d) D xut, chi djnh các khu vrc, d& tuçmg cn 1y mu xét nhim
SARSCoV:2, không bö sot các dôi tuo'ng, khu c có nguy ca cao; dê xuât thôi
gian, dja diem xét nghim SARS-CoV-2; thông báo dê các don vj, dja phuxing
phôi hqp thirc hin.
2. S& Tài cJIi
Co trách rihi4mjithng dan, h trçi các dcm vj lien quan trong vic sir diing
nguôn ngãn sách nfi. nuc trong cong tác phông, chong djch theo quy djnh; kjp
thii báo cáo, than-i riuru, dê xuât UBND thành phô xi l các van dé khó khän,
vr&ng mAc trong qua trinh thrc hin.
3.

Cong

an thành ph

Phi hqp giám sat, dam bào an ninh trt tr ti các khu we ly mu xét
nghim và phôi hqp vâi S Y te, UBND các qun, huyn th l nhthig van dê
phát sinh lien quan thuc thâm quyen.
4. Bão hiêm xA hi thành ph
Thirc hin thanh toán chi phi thuc hiên xét nghiêm COVID-19 di yâi
ngiii có the BHYT theo quy djnh.
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5. IIBND các quãn1 huyên
a) Chü trI, phM hqp von Si Y t và các don vj chirc nàng lien quan 1p
danh sách ngu&i dan trong khu vrc can lay mu xét nghim.
b) PMi hcTp giám sat, dam bâo an ninh trt tsr, h trçY cci s vt chit (bàn,
ghe...) trong qua trinh lay mu xét nghim.
6. D ngh các c0 quan, don v, dja phirong, các hi, doàn th, ti chfrc
chInh trj - xa hi san sang h trçi, phôi hqp vói Sâ Y tê, Cong an thành phô,
chInh quyên dja phirong trong cong tác lay mâu xét nghim SARS-CoV-2 din
rng trên dja bàn thành phô.
IV. KINH PHI TIIVC HIN
a) Di vOi di t'crçmg ly mu xét nghim là nguoni bnh có the BHYT phài
thrc hin các bin pháp each ly y tê, ciitng ché cách ly y té và nguôni nhiêm
COVID-19 dang khám bnh, chCa bnh tai các con sâ y tê: chi phi xét nghim
di.rcic thanh toán tir Qüy Báo hiêm y tê.
b) EMi v&i cac di tuçmg con lai thuôc khoãn a, Miic 1, Chiwng IV và cong
tác tO chüc triên khai ké hoach: ti'r nguôn ngân sách thành phô Dà NAng
Diu 2. Giao S Y t chü trI, phi hcip v&i Cong an thành pM, UBND các
qun huyn và các con quan chirc nàng lien quan khân tnrong to chi'rc thirc hin
Phuyng an ngay, dam bão hiêu qua cong tác phông, chông djch COVID-19 trén
dja bàn thànhp ho.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc thirc hin k tü ngày ban hành.
Diu 4. Chánh Van phOng Doàn dai biu
Quc hi, HDND và UBND
thành phô; Giám dOe các S&: Y te, Tài chInh; Giám doe Cong an thành phô; Chü
tjch UBND cac qun huyn va Thu trtronng các con quan, don vj lien quan can cü
Quyét djnh thirc hin./.
Noninhân:
-NhuDiêu4;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các ca quan thành vien Ban Chi dao;
- VP DBQH,HDND&IJTBNJ TP;
- Cng thông tin din tCr TP;
- Luu: VT, VHXH çrrim Mb).
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