
KHÔNG XÉT NGHIỆM ĐỊNH KỲ TOÀN DÂN 

XÉT NGHIỆM GIÁM SÁT

XÉT NGHIỆM HỘ GIA ĐÌNH

Không thực hiện xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân trên địa 
bàn phường, xã, thị trấn hoặc cả quận, huyện

Chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi cần điều tra 
dịch tễ, hoặc người đến từ địa bàn dịch cấp độ 4, người thuộc diện 
phải cách ly y tế theo quy định

Người đã tiêm đủ liều vắc xin/ F0 khỏi 
bệnh trong vòng 06 tháng

Thực hiện xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ, nhóm 
nguy cơ theo kế hoạch giám sát định kỳ, ngẫu nhiên của Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch địa phương:

Thực hiện xét nghiệm hộ gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tễ 
theo quy trình xử lý F0 tại cộng đồng (công văn 7963/SYT-NVY ngày 
28/10/2021)
Đối tượng xét nghiệm: tất cả F1 trong cùng hộ gia đình và người 
sống trong phạm vi ổ dịch, không phân biệt tiền sử tiêm chủng và 
tiền sử mắc bệnh COVID-19

Hình thức xét nghiệm: xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn
 Người dân tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên
 Nhân viên y tế thực hiện nếu người dân không tự làm được

Khu vực nguy cơ: chợ, bến xe, siêu thị, cơ sở bảo trợ xã 
hội...Ngoài ra, tùy tình hình thực tế, Ban chỉ đạo bổ sung thêm 
các khu vực nguy cơ trên địa bàn
Nhóm nguy cơ: tiểu thương, nhân viên bán hàng, nhân viên bán 
vé, bảo vệ, xe ôm, người giao hàng...

TIÊU CHÍ

Tần suất xét nghiệm Hàng tháng

RT-PCR mẫu gộp 10

10%

Phương pháp xét nghiệm

Tỉ lệ lấy mẫu (theo cấp độ dịch của
phường, xã, thị trấn)

Cấp độ 2 Cấp độ 3 & 4

Hàng tháng Hàng tháng

RT-PCR mẫu gộp 10 RT-PCR mẫu gộp 10

20% 30%

Cấp độ 1
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