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  Số:             /KH-BVBR                       Thành phố Bà Rịa, ngày       tháng        năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

V/v: Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR Real Time SARS-CoV-2 

cho nhân viên Bệnh viện Bà Rịa. 

 

Căn cứ quyết định 4042/QĐ-BYT ngày 21/09/2020 của Bộ Y tế, về việc phê 

duyệt kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch 

Covid-19; 

Thực hiện kế hoạch số 152/KH-KSBT ngày 24/05/2021 của Trung Tâm 

Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc triển khai thực hiện xét 

nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế tại các cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh. 

Bệnh viện Bà Rịa xây dựng kế hoạch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR Real 

Time SARS-CoV-2 cho nhân viên Bệnh viện như sau:  

I. MỤC TIÊU 

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhiễm SARS-CoV-2 phòng chống dịch trong 

các cơ sở y tế công lập 

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 
Toàn thể nhân viên Bệnh Viện Bà Rịa. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

 Thời gian ngày 21/06/2021. 

 Địa điểm xét nghiệm: Bệnh Viện Bà Rịa. 

 Phương thức lấy mẫu: Lấy mẫu gộp 10. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 Tổ chức lấy mẫu: Mẫu ngoáy họng (Theo hình thức gộp 10) Quyết 

định 1817/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2. 

 Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 phương pháp Realtime PCR theo quy 

trình của WHO. 

 Thông báo kết quả cho các khoa phòng sau khi có kết quả theo quy định của 

Bộ Y Tế. 

V. TIẾP NHẬN, BẢO QUẢN VẬT TƯ (XÉT NGHIỆM) 

 Thời gian: 14 giờ 30 ngày 18/06/2021. 

 Địa điểm nhận dụng cụ, hóa chất, môi trường bảo quản vận chuyển: Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

 

VI. TỔ CHỨC LẤY MẪU BỆNH PHẨM  

 Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày 21/06/2021 đến 11 giờ 00 ngày 21/06/2021  

 Địa điểm: Lầu 2 khu A khoa Khám bệnh - BV Bà Rịa và phòng lấy mẫu bệnh 

phẩm Covid-19 tại các khoa. 

 Số lượng: Dự kiến 1.300 nhân viên.  



 

VII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Các khoa phòng: 

 Xây dựng kế hoạch tổ chức tự lấy mẫu cho khoa phòng mình tại phòng lấy 

mẫu của khoa theo quy định. 

 Khử khuẩn, khử nhiễm phòng lấy mẫu theo quy định.  

 Trang phục phòng hộ khi lấy mẫu đúng quy định tại Quyết định số 1616/QĐ-

BYT ngày 08/4/2020 của Bộ Y tế. 

 Cử 01 nhân viên xuống nhận dụng cụ và môi trường vận chuyển (Gặp KTV 

Cẩm - KTV Trưởng khoa) vào lúc 07 giờ 00 đến 08 giờ 00 ngày 21/06/2021 (Số 

lượng theo phụ lục 2 đính kèm). 

 Lập danh sách theo mẫu theo biểu mẫu (Phụ lục 1 đính kèm) mỗi danh sách 

10 nhân viên tương ứng với 01 ống vận chuyển mẫu bệnh phẩm. 

 Tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm theo hình thức gộp mẫu 10 que đã được tập 

huấn ngày 25/5/2021 và 26/5/2021. 

 Mã số trên ống đựng mẫu bệnh phẩm đươc mã hóa như sau: BVBR - tên khoa 

phòng - số thứ tự. Lưu ý: 

 Dùng viết không lau được bằng cồn vì trong quá trình xét nghiệm tách mẫu 

khử khuẩn bằng cồn sẽ bay chữ. 

 Cách đặt tên khoa tránh bị trùng: Nội tổng hợp  NTH; Ngoại tổng hợp  

NgTH. 

Ví dụ:  

 Khoa Nội tổng hợp có 50 nhân viên, tổng cộng sẽ có tất cả 05 ống mẫu 

được lấy mã số thứ tự là: BVBR-NTH-01; BVBR-NTH-02,…. BVBR-NTH-05;  

 Khoa Ngoại tổng hợp có 60 nhân viên, tổng cộng sẽ có tất cả 06 ống mẫu 

được lấy mã số thứ tự là: BVBR-NgTH-01; …. BVBR-NgTH-06;  

 Như vậy 01 ống cho 10 que ngoáy họng của 10 nhân viên vào trong đó và lập 

01 danh sách riêng cho 10 nhân viên đó. 

 Gửi mẫu bệnh phẩm cho phòng vi sinh - khoa Xét nghiệm Bệnh viện trước 11 

giờ 00 ngày 21/06/2021, có bàn giao danh sách và số lượng mẫu cụ thể với khoa 

Xét nghiệm, ký nhận khi bàn giao. 

 Khoa phòng nào nộp trễ và không đủ số lượng mẫu của nhân viên thì Trưởng 

khoa và Điều dưỡng trưởng khoa sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc. 

2. Khoa xét nghiệm:  

 Nhận dụng cụ lấy mẫu và môi trường vận chuyển từ CDC về và cấp phát cho 

các khoa, phòng theo quy định và đủ số lượng mẫu. 

 Lấy mẫu bệnh phẩm cho các khoa phòng sau: Ban Giám đốc, khoa Xét 

nghiệm, khoa Dinh dưỡng, các phòng chức năng. 

 Địa điểm: Lầu 2 khu A khoa Khám bệnh - BV Bà Rịa. 

 Thời gian phân bố lấy mẫu theo danh sách (Phụ lục 3 đính kèm). 

 Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 phương pháp Realtime PCR theo quy 

trình của WHO cho toàn thể mẫu của nhân viên Bệnh Viện Bà Rịa. 

 Thông báo kết quả cho các khoa phòng sau khi có kết quả theo quy định của 

Bộ Y tế. 

 



 

3. Phòng Điều dưỡng: 

Cử 05 Điều dưỡng hỗ trợ cho khoa Xét nghiệm tại địa điểm Lầu 2 khu A khoa 

Khám bệnh - BV Bà Rịa. 

4. Phòng HCQT: 

 Chuẩn bị xe để chở nhân viên khoa Xét nghiệm nhận dụng cụ từ CDC. 

 Phối hợp khoa Khám bệnh + khoa Xét nghiệm: Bố trí 04 bàn lấy mẫu, sắp xếp 

điểm lấy mẫu cho các phòng chức năng. 

5. Phòng VT-TTB:  

Cung cấp vật tư y tế: 05 chai rửa tay nhanh, 10 hộp găng tay và 1.500 tăm 

bông cán nhựa, đồ phòng hộ 

6. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: 

Hỗ trợ khử khuẩn, khử nhiễm phòng lấy mẫu địa điểm Lầu 2 khu A khoa 

Khám bệnh - BV Bà Rịa theo quy định sau khi lấy mẫu xong. 

VIII. KINH PHÍ 

 Kinh phí xét nghiệm như kinh phí kế hoạch số 152/KH-SBT ngày 24/05/2021 

của Trung tâm Kiểm Soát tỉnh Bà Rịa. 

 Kinh phí cho nhân viên xét nghiệm ngoài giờ từ 17 giờ 00 đến 22 giờ 00 ngày 

21/06/2021: 06 người x 200.000 đồng/01 người = 1.200.000 đồng. 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm PCR real time 

COVID-19 cho nhân viên Bệnh viện, đề nghị các khoa, phòng triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 

- SYT – PNV (báo cáo); 

- 02 phó Giám đốc (biết và chỉ đạo); 

- Các khoa, phòng (thực hiện); 

- Lưu: VT, KHTH. 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Hương 
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