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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ  

 

Số: 4397 /SYT-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày   08   tháng   6   năm 2021 

V/v hướng dẫn điều chỉnh đối 

tượng xét nghiệm tại các cơ sở 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh 

 

 

 

 

 

Kính gửi: 
 

- Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; 

- Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội;  

- Sở Công thương; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Liên đoàn lao động tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

 

Ngày 07/6/2021, Sở Y tế nhận được Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 

05/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, 

chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

khu công nghiệp”. Căn cứ nội dung của quyết định này, Sở Y tế điều chỉnh 

Công văn số 4297/SYT-NV ngày 06/6/2021 về việc hướng dẫn tổ chức xét 

nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) trên địa bàn tỉnh như sau: 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa xuất hiện trường hợp mắc COVID-19: 

Tổ chức xét nghiệm sàng lọc hàng tuần bằng xét nghiệm nhanh kháng 

nguyên hoặc xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp, tối 

thiểu 05-07 ngày/lần cho các đối tượng: 

- Toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ có tiếp xúc với 

người lao động tại CSSXKD như: Ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho 

chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy 

móc… 

- Tối thiểu 20% người lao động tại CSSXKD có nguy cơ cao (lưu ý các đối 

tượng: Tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, người vận 

chuyển, giao nhận hàng...).   

- 20% người lưu trú tại Ký túc xá của cơ sở (nếu có) khi Ký túc xá có nguy 

cơ cao. 

“Nguy cơ cao” nêu trên là kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm của CSSKD, 

của Ký túc xá do CSSXKD tự đánh giá hoặc do các Đoàn kiểm tra được thành 

lập theo thẩm quyền của cơ quan quản lý đánh giá. Tiêu chuẩn đánh giá áp dụng 
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theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch COVID-19. 

Như vậy, khi chưa có ca mắc trong CSSXKD thì chỉ có các CSSXKD có 

nguy cơ cao, Ký túc xá có nguy cơ cao mới thực hiện xét nghiệm hàng tuần cho 

các đối tượng nêu trên. 

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Công văn số 4297/SYT-NV ngày 

06/6/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn tổ chức xét nghiệm tại các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

       Kính đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành phối hợp hướng dẫn 

các CSSXKD; đề nghị các cơ sở thực hiện xét nghiệm, các CSSXKD triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin phản hồi vế Sở Y tế 

(Phòng nghiệp vụ) để được hướng dẫn, xử lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên  

- UBND tỉnh; 

- BCĐ PCDB COVID-19 tỉnh; 

- BGĐ SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các BV ngoài công lập; 

- Bệnh viện Cao su ĐN; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

      
 

GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

Phan Huy Anh Vũ 
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