
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người về 
từ TP.HCM và Hà Nội đang cách ly y tế tại nhà

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam;
- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định quản lý  người từ các địa phương có 
dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng đến Quảng Nam; 

Căn cứ Công văn số 3221/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai các biện pháp cấp bách quản lý, 
giám sát y tế người từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Quảng Nam để phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới;

Căn cứ tình hình di chuyển trong những ngày gần đây giữa các địa phương có ca 
bệnh diễn biến phức tạp tại cộng đồng về địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Tính từ ngày 27/4/2021 đến 12h ngày 31/5/2021, Thành phố Hồ Chí Minh và 
Hà Nội đã ghi nhận lần lượt 157 và 289 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng; 
đặc biệt, những ngày gần đây số ca mắc trong cộng đồng tăng nhiều và có nhiều ca 
nhiễm không rõ nguồn lây. Nhằm mục đích phát hiện sớm mầm bệnh trong cộng 
đồng, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 
SARS-CoV-2: 01 lần cho người đến/ở/về từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 
đang cách ly y tế tại nhà, thời gian lấy mẫu xét nghiệm vào ngày bắt đầu cách ly.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện tiếp nhận mẫu từ các địa phương 
gửi về, tiến hành xét nghiệm trong thời gian nhanh nhất và trả kết quả về 
địa phương.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ PC dịch COVID-19 cấp tỉnh (báo cáo);
- BCĐ PC dịch COVID-19 cấp huyện (phối hợp); 
 - Lưu: VT, NVY

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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