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Để đảm bảo cho công tác lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán phát hiện và kiểm
soát dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng
Ninh hướng dẫn các đơn vị quy trình tư vấn, chỉ định lấy mẫu và nhận trả kết
quả xét nghiệm như sau:
1. Tư vấn trước lấy mẫu
Bác sĩ điều trị/cán bộ dịch tễ giải thích cho người được lấy mẫu biết mục
đích, ý nghĩa của việc lấy mẫu, thời gian xét nghiệm.
2. Khám sàng lọc và điều tra tiền sử dịch tễ
- Bác sĩ thực hiện khám sàng lọc: đo nhiệt độ, phát hiện các triệu chứng
viêm đường hô hấp, các bệnh lý liên quan (nếu có)
- Hỏi tiền sử dịch tễ trong vòng 14 ngày trước đó.
- Hỏi tiền sử tiếp xúc gần để nhận định người tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc
của tiếp xúc (F2)...
- Điền thông tin vào phiếu điều tra ca bệnh hoặc lập danh sách lấy mẫu
tùy theo phân loại.
- Chỉ định lấy mẫu xét nghiệm
3. Lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển
- Cán bộ xét nghiệm thực hiện lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển mẫu bệnh
phẩm theo quy định.
- Phiếu điều tra ca bệnh/danh sách lấy mẫu chuyển đến cho khoa KSBTN
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước khi chuyển mẫu bệnh phẩm đến
phòng xét nghiệm.
- Bệnh phẩm và phiếu yêu cầu xét nghiệm chuyển về cho khoa Vi sinh
huyết học - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
- Bệnh phẩm gửi ngoài giờ hành chính cần liên lạc trước với cán bộ khoa
Vi sinh huyết học hoặc khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh.
4. Trả lời kết quả xét nghiệm
- Phiếu lời trả kết quả được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh gửi trên chính
quyền điện từ và hòm thư báo dịch.
- Các trường hợp lấy mẫu tại bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ
gửi thêm cho TTYT các địa phương có liên quan.

- TTYT huyện thông báo kết quả xét nghiệm cho Ban chỉ đạo huyện, các đơn vị
liên quan. Ban chỉ đạo căn cứ kết quả xét nghiệm để chỉ đạo thực hiện áp dụng các
biện pháp phòng/chống dịch phù hợp.
- Cán bộ y tế các tuyến căn cứ kết quả xét nghiệm để thực hiện điều trị phù hợp.
Tư vân áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo thường qui của Bộ Y tế.
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Các bước thực hiện

Mô tả

Tư vấn trước khi lấy mẫu

Bác sĩ điều trị/ cán bộ dịch tễ giải thích
mục đích, ý nghĩa của việc lấy mẫu, thời
gian xét nghiệm.

Khám sàng lọc và điều tra
tiền sử dịch tễ

- Bác sĩ thực hiện khám sàng lọc: đo
nhiệt độ, phát hiện các triệu chứng viêm
đường hô hấp.
- Hỏi tiền sử dịch tễ trong vòng 14 ngày
trước đó.
- Hỏi tiền sử tiếp xúc gần để nhận định
F1,F2.
- Điền thông tin vào phiếu điều tra ca
bệnh hoặc lập danh sách lấy mẫu tùy theo
phân loại.
- Chỉ định lấy mẫu xét nghiệm

Lấy mẫu, đóng gói, bảo
quản, vận chuyển mẫu lên
TTKS BT tỉnh

- Cán bộ xét nghiệm thực hiện lấy mẫu,
đóng gói, vận chuyển mẫu bệnh phẩm
theo quy định.
- Phiếu điều tra ca bệnh/ danh sách lấy
mẫu chuyển đến cho khoa KSBTNTTKSBT tỉnh trước khi chuyển mẫu
bệnh phẩm đến phòng xét nghiệm.
-

Bệnh phẩm và phiếu yêu cầu xét
nghiệm chuyển về cho khoa VSHH
(TTKSBT tỉnh).

- Bệnh phẩm gửi ngoài giờ hành chính
cần liên lạc trước với khoa VSHH
hoặc khoa KSBTN.
Trả lời KQ xét nghiệm
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Dương tính
với Covid-19

Chuyển mẫu lên
viện VSDT khẳng
định

Âm tính
với Covid19

Trả lời ngay cho
đơn vị gửi mẫu/
TTYT huyện liên
quan

-

Phiếu lời trả kết quả được TTKSBT trên
chính quyền điện từ và hòm thư báo
dịch.

-

Các trường hợp lấy mẫu tại bệnh viện,
TTKSBT sẽ gửi thêm cho TTYT các địa
phương có liên quan.

-

TTYT huyện thông báo KQ cho BCĐ
huyện, các đơn vị liên quan.-BCĐ căn
cứ kết quả xét nghiệm để chỉ đạo thực
hiện áp dụng các biện pháp phòng/ chống
dịch phù hợp.

-

Cán bộ y tế các tuyến căn cứ kết quả xét
nghiệm để thực hiện điều trị phù hợp. Tư
vân áp dụng các biện pháp phòng bệnh
theo thường qui của BYT

Nhận kết quả
Trả lời ngay cho
BCĐ địa phương
và các đơn vị liên
quan
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