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Số: 2522/BYT-DP

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

V/v tăng cường giám sát, lấy
mẫu, xét nghiệm vi rút SARSCoV-2

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;
- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Các Đơn vị có phòng xét nghiệm xác định COVID-19.
(Sau đây viết tắt là các Đơn vị)
Hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp,
khó lường đã lan rộng ra 214 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, đã ghi
nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 thứ phát trong nước, một số người nhiễm
vi rút SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ không rõ triệu chứng hoặc chưa rõ
nguồn lây nhiễm nên gây khó khăn cho việc phát hiện, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát
tại cộng đồng. Để tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch
mới, không để dịch bệnh bùng phát; Bộ Y tế đề nghị các Đơn vị khẩn trương triển
khai thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục giám sát chặt chẽ, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi
nhiễm COVID-19 theo Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế
về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” và
Quyết định số 1619/QĐ-BYT ngày 09/4/2020 về việc ban hành Phụ lục thay thế
Phụ lục 1 “Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm” ban hành kèm theo Quyết
định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế.
2. Tăng cường việc khám sàng lọc, giám sát và lấy mẫu bệnh phẩm đối với
tất cả trường hợp đến khám, điều trị tại cơ sở y tế do mắc hội chứng cúm hoặc
nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng, đặc biệt chú ý nhóm người cao tuổi,
người mắc bệnh mạn tính.
3. Giám sát và lấy mẫu bệnh phẩm đối với tất cả các trường hợp viêm phổi
nặng nghi do vi rút, các chùm trường hợp (có từ 02 trường hợp mắc ở cùng một hộ
gia đình, hoặc cùng một lớp học hoặc cùng một phòng làm việc …) mắc hội chứng
cúm hoặc nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng.
4. Giám sát tất cả các nhân viên y tế mắc hội chứng cúm, viêm đường hô
hấp cấp tính, đặc biệt chú ý những người đã chăm sóc, tiếp xúc với bệnh nhân mắc
hội chứng cúm, nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng hoặc viêm phổi nặng
nghi do vi rút trong vòng 14 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng.

5. Thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngay tại đơn vị có khả năng xét
nghiệm; đối với các mẫu bệnh phẩm của trường hợp dương tính tại đơn vị chưa
được phép xét nghiệm khẳng định cần gửi ngay về đơn vị đã được phép khẳng định
trên địa bàn hoặc Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur khu vực.
6. Có kế hoạch đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực, sinh
phẩm xét nghiệm phù hợp với thực tế của địa phương, bảo đảm hiệu quả, tránh
lãnh phí, trước mắt bảo đảm đủ khả năng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 và lâu
dài đủ khả năng xét nghiệm đối với các dịch bệnh khác ngay tại địa phương, đơn
vị.
7. Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur
- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn cho các Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố và các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ, lấy
mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm để đảm bảo an toàn sinh học, chất
lượng mẫu bệnh phẩm, thực hiện xét nghiệm sớm và trả nhanh kết quả xét nghiệm
vi rút SARS-CoV-2.
- Thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đối với các mẫu bệnh phẩm
của bệnh nhân mắc hội chứng cúm, nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng hoặc
viêm phổi nặng nghi do vi rút từ các đơn vị trên địa bàn gửi đến.
- Tăng cường tập huấn kỹ thuật xét nghiệm, đẩy mạnh việc hỗ trợ các phòng
xét nghiệm trên địa bàn kiện toàn, nâng cao năng lực xét nghiệm; tiến hành đánh
giá xác nhận phòng xét nghiệm có khả năng khẳng định các trường hợp dương
tính theo Quyết định số 1620/QĐ-BYT ngày 09/4/2020 của Bộ Y tế về việc thành
lập Nhóm hỗ trợ công tác xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của virus Corona (COVID-19).
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Y tế theo
quy định./.
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