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KẾ HOẠCH
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-coV-2 cho 

cán bộ, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục huyện 2021

Căn cứ Công văn số 3329/UBND-VP ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương về việc đi học trở lại của một số khối lớp từ ngày 15/9/2021;

Căn cứ Công văn số 1080/SGDĐT-VP ngày 11/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải 
Dương về việc đề nghị xét nghiệm miễn phí SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 
của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 2756/SYT-NVY ngày 11/9/2021 của Sở Y tế Hải Dương về việc xét 
nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục trên 
địa bàn tỉnh;

Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện xây dựng Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm SARS-
CoV-2 mẫu gộp miễn phí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn huyện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
1. Mục đích: Lấy mẫu và gửi xét nghiệm SARS-coV-2 mẫu gộp miễn phí cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện nhằm phát hiện kịp thời 
trường hợp nhiễm Covid-19 để triển khai các biện pháp ứng phó, đáp ứng chống dịch, không để 
dịch, bệnh lây lan rộng. 

2. Yêu cầu:
- Công tác lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu xét nghiệm phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật về an toàn sinh học, thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế đối với 
dịch, bệnh nhóm A.

- Trung tâm Y tế huyện và Phòng GD&ĐT huyện phối hợp chỉ đạo các bộ phận liên quan 
triển khai việc lấy mẫu đúng quy định.

- Lấy mẫu tập trung theo cụm đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN:
1. Đối tượng: Cán bộ, giáo viên, nhân viên của các khối lớp đi học trở lại từ ngày 

15/9/2021.
2. Thời gian, địa điểm lấy mẫu, gửi mẫu:
2.1. Thời gian: Ngày 13/9/2021 (Thứ 2)
2.2. Địa điểm: Lấy theo cụm và đặt tại một xã; phân bổ cụ thể 
                               (Có phụ lục kèm theo)

2.3. Gửi mẫu: Bệnh viện Nhi Hải Dương.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GD&ĐT huyện: Phối hợp với TTYT 
- Xây dựng Kế hoạch và triển khai các nội dung liên quan đến việc tổ chức lấy mẫu xét 

nghiệm cho giáo viên các nhà trường theo Công văn 3329 của UBND tỉnh;



- Tổng hợp danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên của các khối lớp trong toàn huyện 
theo biểu mẫu của ngành y tế gửi kèm và chuyển qua file mềm theo địa chỉ ksdbttyttm@gmail.com

- Chỉ đạo các nhà trường:
+ Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên của các khối lớp theo biểu mẫu của ngành 

y tế 
+ Bố trí địa điểm lấy mẫu theo cụm, địa điểm lấy tập trung tại một trường.
+ Bố trí mỗi cụm lấy mẫu chuẩn bị 03 máy tính nối mạng; 03 giáo viên đã được tập huấn 

để nhập máy; 03 giáo viên gọi tên theo danh sách.
+ Điều tiết cán bộ, giáo viên, nhân viên đến lấy mẫu để phù hợp thời gian và giãn cách 

phòng chống dịch.
+ Thực hiện các nội dung khác khi được phân công, chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện.
2. Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với Phòng GD&ĐT
- Tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện xây dựng Kế hoạch và triển khai 

các nội dung liên quan đến việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho giáo viên các nhà trường 
theo Công văn 3329 của UBND tỉnh;

- Chỉ đạo các khoa, phòng để triển khai công việc:
+ Dự trù số lượng môi trường, trang thiết bị, phòng hộ cá nhân theo số lượng cán bộ 

làm xét nghiệm; Số mẫu theo dự kiến lấy.
+ Phân công cán bộ thực hiện việc lấy mẫu.
+ Phân công cán bộ nhập mẫu, áp mã theo qui định.
+ Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, gửi mẫu đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo an toàn 

sinh học theo quy định.
+ Bố trí xe chở trang thiết bị, đưa Tổ đi lấy mẫu tại các cụm và vận chuyển mẫu lên 

tỉnh theo quy định.
+ Hoàn thiện các thủ tục hành chính cần thiết theo quy định.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
3. Trạm y tế các xã, thị trấn: Cử cán bộ khi được phân công
- Cử 01 cán bộ nhập máy sang điểm lấy mẫu để phối hợp, hỗ trợ Tổ lấy mẫu.
- Cử 01 cán bộ thực hiện lấy mẫu.
(Nhân lực các xã, thị trấn thì TTYT sẽ điều tiết và thông báo cụ thể sau)
Trên đây là Kế hoạch triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch huyện mẫu gộp miễn phí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của các khối 
lớp đi học trở lại từ ngày 15/9/2021. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 
các bộ phận liên hệ với Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện (Đ/c Trần Hải 
Hà; PGĐ- TTYT huyện để hướng dẫn giải quyết./.
ơ

Nơi nhận:
- BCĐ PCD tỉnh
- Sở Y tế; Sở GD&ĐT;
- TT Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- TT BCĐ PC dịch huyện;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- TTYT guyện;
- Phòng GD&ĐT huyện;
- UBND các xã/TT;
- Lưu BCĐ./.

KT, TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Khổng Quốc Toản

mailto:ksdbttyttm@gmail.com


PHỤ LỤC 1
Phân bổ địa điểm và thời gian lấy mẫu XN

TT Các nhà trường Số 
lượng Phân bổ thời gian Địa điểm lấy 

mẫu
                       Khối THPT

1 THPT TM Từ 7h30 đến 8h00
2 THPT TM 2 Từ 8h00 đến 8h30
3 THPT TM 3 Từ 8h30 đến 9h00
4 TT GDNN-GDTX Từ 9h30 đến 10h00
5 THPT Lê Quý Đôn Từ 10h00 đến 10h30

Trường
THPT TM

Khối Tiểu học, THCS
                                                       Cụm 1

1 Ngô Quyền Từ 7h30 đến 8h00
2 Tân Trào Từ 8h00 đến 8h30
3 Đoàn Kết Từ 8h30 đến 9h00
4 Hồng Quang Từ 9h30 đến 10h00

Trường Tiểu học
Tân Trào

Cụm 2
1 Thanh Tùng Từ 7h30 đến 8h00
2 Đoàn Tùng Từ 8h00 đến 8h30
3 Phạm Kha Từ 8h30 đến 9h00
4 Lam Sơn Từ 9h30 đến 10h00

Trường Tiểu học
Đoàn Tùng

Cụm 3
1 Lê Hồng Từ 7h30 đến 8h00
2 Thị Trấn Từ 8h00 đến 8h30
3 THCS Nguyễn L Bằng Từ 8h30 đến 9h00
4 Cao Thắng Từ 9h30 đến 10h00
5 Tứ Cường Từ 10h00 đến 10h30

Trường Tiểu học
Thị Trấn

Cụm 4
1 Ngũ Hùng Từ 7h30 đến 8h00
2 Chi Lăng Bắc Từ 8h00 đến 8h30
3 Chi Lăng Nam Từ 8h30 đến 9h00
4 Thanh Giang Từ 9h30 đến 10h00
5 Hồng Phong Từ 10h00 đến 10h30

Trường Tiểu học
Chi Lăng Nam



PHỤ LỤC 2
Phân công cán bộ nhập máy, lấy mẫu XN

TT Điểm lấy mẫu Nhân lực y tế
 lấy mẫu, áp mã Nhân lực các Trường

1
THPT TM

- TTYT: 01 cán bộ
- TYT Lam Sơn:
+ 01 cán bộ lấy mẫu.
+ 01 cán bộ áp mã.

- 03 Giáo viên THPT TM 
nhập máy.
- 03 Giáo viên THPT TM 2 
gọi danh sách

2 Cụm 1: Trường Tiểu học
Tân Trào

- TTYT: 01 cán bộ
- TYT Tân Trào:
+ 01 cán bộ lấy mẫu.
+ 01 cán bộ áp mã.

- 03 Giáo viên Tiểu học Tân 
Trào nhập máy.
- 03 Giáo viên THCS Tân 
Trào gọi danh sách

2 Cụm 2: Trường Tiểu học
Đoàn Tùng

- TTYT: 01 cán bộ
- TYT Đoàn Tùng:
+ 01 cán bộ lấy mẫu.
+ 01 cán bộ áp mã.

- 03 Giáo viên Tiểu học Đoàn 
Tùng nhập máy.
- 03 Giáo viên THCS Đoàn 
Tùng gọi danh sách

3 Cụm 3: Trường Tiểu học
Thị Trấn

- TTYT: 01 cán bộ
- TYT Thị Trấn:
+ 01 cán bộ lấy mẫu.
+ 01 cán bộ áp mã.

- 03 Giáo viên Tiểu học Thị 
trấn nhập máy.
- 03 Giáo viên THCS Thị trấn 
gọi danh sách

4 Cụm 4: Trường Tiểu học
Chi Lăng Nam

- TTYT: 01 cán bộ
- TYT Chi Lăng Nam:
+ 01 cán bộ lấy mẫu.
+ 01 cán bộ áp mã.

- 03 Giáo viên Tiểu học Chi 
Lăng Nam nhập máy.
- 03 Giáo viên THCS 
Chi Lăng Nam gọi danh sách

YÊU CẦU:
1. Trường THPT TM: Bố trí cho 01 phòng rộng để lấy mẫu; 03 máy tính nối mạng và 
giáo viên nhập máy như phụ lục 02. ( Cử 03 giáo viên nhập máy đúng 14h00 chiều Chủ 
Nhật ngày 12/9/2021 mang theo máy tính sách tay có mặt tại TTYT huyện hệ Dự phòng để 
thống nhất và hướng dẫn nhập máy, áp mẫu mã) 
2. Trường Tiểu học: Tân Trào; Đoàn Tùng; Thị Trấn; Chi Lăng Nam, Mỗi trường Bố trí 
cho 01 phòng rộng để lấy mẫu; 03 máy tính nối mạng và giáo viên nhập máy như phụ lục 
02. ( Cử 03 giáo viên nhập máy đúng 14h00 chiều Chủ Nhật ngày 12/9/2021 mang theo 
máy tính sách tay có mặt tại TTYT huyện hệ Dự phòng để thống nhất và hướng dẫn nhập 
máy, áp mẫu mã) 
3. Trạm y tế các xã: Tân Trào; Đoàn Tùng; Thị Trấn; Chi Lăng Nam: Mỗi Trạm cử 01 cán 
bộ phụ trách phần mềm, nhập mẫu mã đúng 14h00 chiều Chủ Nhật ngày 12/9/2021 có mặt 
tại TTYT huyện hệ Dự phòng để thống nhất và hướng dẫn phối hợp nhập máy, áp mẫu mã. 
4. TTYT huyện: Đ/c Linh, đ/c Hậu 13h30 có mặt để thống nhất với các xã phần mẫu mã.
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