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PHƯƠNG ÁN
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 xã Lam Sơn

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, số lượng người nhiễm SARS-CoV-2 
đang lan rộng trong cộng đồng, do vậy số lượng người cần được lấy mẫu xét nghiệm 
SARS-CoV-2 rất lớn, yêu cầu cấp bách phải thực hiện trong thời gian ngắn để kịp 
thời khoanh vùng, cách ly, phong tỏa, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 huyện; Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Lam Sơn triển khai việc triển khai 
lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng
Việc lấy mẫu được thực hiện tại các xóm, thôn của xã, khi có sự chỉ đạo thực 

hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 trên địa bàn xã.
2. Mục đích, yêu cầu
Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng 

được việc thần tốc: Truy vết triệt để; cách ly nghiêm ngặt; khoanh vùng hiệu quả, 
kịp thời; nhanh chóng dập dịch.

Tiếp tục quán triệt phương châm xuyên suốt trong công tác phòng chống dịch 
"Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và 4 tại chỗ"; lấy phòng dịch là chính; chủ động 
thực hiện nguyên tắc "sớm hơn 1 bước, cao hơn 1 cấp". Đặc biệt, cần đẩy nhanh 
hơn nữa tiến độ xét nghiệm và truy vết.

Thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác lấy mẫu xét nghiệm của cấp ủy 
đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, trong đó nêu cao vai 
trò của đồng chí Trưởng phó thôn.

Căn cứ tình hình thực tiễn, mức độ dịch bệnh trên địa bàn xã, Chủ tịch UBND 
xã ra quyết định thành lập Ban Chỉ huy tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 
tại địa bàn xã, phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ huy.

Trạm Y tế có trách nhiệm thực hiện thủ thuật lấy mẫu xét nghiệm, chỉ đạo và 
hướng dẫn y tế các thôn thực hiện lấy mẫu; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện xây 
dựng kế hoạch lấy mẫu đảm bảo đầy đủ nhân lực thực hiện lấy mẫu như: Dự trù 
trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện vận chuyển, đáp ứng yêu cầu cho việc lấy 
mẫu trên địa bàn xã khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19. Trường hợp người 
được lấy mẫu yếu hoặc đặc biệt không ra khu tập trung lấy mẫu được phải tổ chức 
lấy mẫu tại nhà. 
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    3. Thành lập Ban Chỉ huy lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2:
Gồm: Thành viên Ban chỉ đạo PCDB Covid-19 xã Lam Sơn, lực lượng chủ 

chốt của chỉ huy gồm: Chủ tịch; Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an; Chỉ huy 
trưởng Quân sự xã; Trạm trưởng Trạm Y tế; công chức: Văn phòng - Thống kê; Văn 
hóa - Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch; Tài chính - Kế toán; Trưởng đài TT, Bí thư đoàn 
thanh niên; Chủ tịch Hội phụ nữ; Hiệu Trưởng 3 nhà trường, Bí thư, Trưởng thôn 
nơi lấy mẫu xét nghiệm...

 Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy
Căn cứ tình hình thực tế, diễn biến của dịch bệnh tại địa phương; đề xuất và chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện; hoặc chỉ đạo của Tổ 
Công tác đặc biệt huyện cần thiết phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ở các thôn, 
xóm. Ban chỉ huy xã chỉ đạo các thôn lập phương án cho việc lấy mẫu, xác định số 
lượng người lấy mẫu, số địa bàn lấy mẫu, số bàn lấy mẫu, nhóm các đối tượng ưu 
tiên lấy mẫu…

Trạm Trưởng Y tế xã:
+ Chủ động bố trí nhân lực tổ lấy mẫu, phân công cán bộ y tế Trạm và Y tế thôn 

thực hiện lấy mẫu (phân công rõ từng đồng chí phụ trách cụ thể từng đơn vị); dự trù 
sinh phẩm, trang thiết bị vật tư y tế đáp ứng đủ theo số lượng mẫu dự kiến được lấy 
theo chỉ đạo của cấp huyện.

+ Phối hợp với BCĐ, các thôn xác định các nhóm đối tượng nguy cơ lây nhiễm 
cao, thôn có nguy cơ cao để xác định số lượng người lấy mẫu, số bàn lấy mẫu.

+ Phân công nhiệm vụ cho nhân viên y tế tham gia lấy mẫu cần phối hợp chặt 
chẽ với cán bộ, giáo viên các trường, Trưởng thôn và các lực lượng tăng cường trong 
tổ lấy mẫu theo sự phân công của BCH xã; tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra 
đảm bảo hoạt động lấy mẫu theo đúng quy định, hướng dẫn chuyên môn. 

+ Phân công cán bộ đóng gói, bảo quản và vận chuyển khẩn cấp các mẫu xét 
nghiệm cho đối tượng có nguy cơ cao về Trung tâm Y tế để chuyển TT Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh để làm xét nghiệm khẳng định hoặc vận chuyển làm nhiều lần trong 
ngày để đảm bảo việc xét nghiệm và trả kết quả kịp thời.

+ Thống kê, báo cáo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn xã theo quy 
định.
        + Hiệu Trưởng ba nhà trường: Mầm Non; Tiểu Học, THCS xã:

- Phân công các cán bộ, giáo viên tham gia lực lượng lấy mẫu chuẩn bị dữ liệu 
danh sách người dân trong từng thôn, nơi cần lấy mẫu. “Theo sự phân công của Ban 
chỉ đạo xã” có kế hoạch cụ thể riêng.

- Chủ động phối hợp với BCĐ xã (công chức Văn hóa thông tin xã) thông báo 
cụ thể tới từng người dân chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, đến các địa điểm/các bàn lấy 
mẫu đúng giờ quy định, đảm bảo khoảng cách trong phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19.
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- Phối hợp với cán bộ của Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã trong việc lập 

danh sách những trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm trên hệ thống phần mềm, 
ghép mã, tổng hợp danh sách người được lấy mẫu và báo cáo kết quả lấy mẫu xét 
nghiệm sau khi kết thúc việc lấy mẫu.

- Chỉ đạo cán bộ, giáo viên được các trường thực hiện phối hợp lấy mẫu, phối 
hợp với cán bộ Trạm Y tế được phân công, nhập danh sách người dân tại thôn được 
lấy mẫu xét nghiệm, thống nhất phương pháp nhập thông tin và ghép mã chuẩn xác, 
nhanh đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Các ông Trưởng thôn nơi lấy mẫu:
+ Khẩn trương phối hợp với Ban chỉ đạo bố trí đủ các điều kiện về cơ sở vật 

chất, như: danh sách người lấy mẫu, địa điểm, bàn ghế, nhà bạt, máy vi tính, hệ thống 
điện nước, loa đài, công tác hậu cần…đáp ứng đủ yêu cầu của Trung tâm Y tế; Trạm 
Y tế xã theo các bàn lấy mẫu.

+ Chủ trì, phối hợp với các Trường chuẩn bị danh sách người được lấy mẫu xét 
nghiệm ở từng thôn, trong đó có danh sách các trường hợp ưu tiên lấy mẫu.

+ Quán triệt và hướng dẫn nhân dân trong quá trình đi lấy mẫu phải thực hiện 
các qui định về phòng, chống dịch tại nơi lấy mẫu.

+ Chỉ đạo tổ COVID cộng đồng trên toàn xã cần rà soát những trường hợp còn 
thiếu, chưa đi lấy mẫu xét nghiệm hoặc những người phát sinh thêm (người mới đến) 
hoặc những người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn nhưng đã rời đi nơi khác, đảm 
bảo đủ 100% số lượng người dân cần phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV- 2 tại 
xóm, thôn đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

* Công chức Văn hóa - xã hội
+ Phối hợp với cán bộ, giáo viên tham gia lấy mẫu mời gọi người dân ra địa 

điểm lấy mẫu theo thời gian quy định để thực hiện lấy mẫu. (Những trường hợp bất 
khả kháng, không đến lấy mẫu tại địa điểm lấy mẫu theo quy định thì phối hợp với 
ngành y tế để tiến hành lấy mẫu tại nhà)

* Đài truyền thanh
Trưởng đài truyền thanh xã: Có trách nhiệm tăng cường thông tin tuyên truyền 

để nhân dân  hiểu và thực hiện tốt trong quá trình lấy mẫu.
* Trưởng công an xã:
Chỉ đạo lực lượng công an xã, chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và 

các lực lượng liên quan có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người 
dân lấy mẫu theo đúng đối tượng, đúng thời gian, an toàn phòng, chống dịch, yêu 
cầu người dân thực hiện nguyên tắc 5K tại nơi lấy mẫu.
  4. Tổ chức thực hiện

Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã trực 
tiếp theo dõi, chỉ đạo việc lấy mẫu được nhanh chóng, kịp thời.
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Trong trường hợp cùng một thời điểm, cần lấy mẫu nhiều địa bàn của xã thì tùy 

theo tính chất, mức độ của dịch bệnh, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo Ban Chỉ huy tổ 
chức triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Hiệu trưởng ba nhà trường bố trí 100% cán bộ, giáo viên tham gia hỗ trợ công 
việc như: Lập danh sách dữ liệu công dân trong quá trình lấy mẫu; hỗ trợ lấy mẫu, 
từng bước thay thế cho cán bộ của Trạm Y tế xã để nhân viên y tế có thể thực hiện 
nhiệm vụ khác đòi hỏi phải có đào tạo chuyên môn, đúng chức năng, nhiệm vụ 
chuyên môn hơn.

Yêu cầu các cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ trong phương án này nghiêm 
túc thực hiện. Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm thành lập Ban Chỉ huy; chỉ 
đạo tổng hợp danh sách các các thành phần liên quan đến việc xét nghiệm SARS-
CoV-2 (kèm số điện thoại) gửi về Văn phòng UBND xã và Ban chỉ đạo huyện trước 
ngày 15/8/2021 để thông tin liên lạc khi cần thiết./.

    Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo PCD COVID- 19 huyện;
- Lãnh đạo TT ĐU, HĐND xã;
- Thành viên BCĐ xã;
- Lưu: VP, TYT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
 Trương Mậu Nhân
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