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Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

                           trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Văn bản số 1066/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 17/5/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc đăng ký để lấy mẫu và xét 

nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 tại đơn vị. Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Thủy 

yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện thực 

hiện đăng ký lẫy mẫu và xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 như sau: 

1. Đăng ký lấy mẫu và xét nghiệm sàng lọc: Các doanh nghiệp chủ động 

đăng ký để lấy mẫu và xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 tại đơn vị mình, lựa 

chọn ưu tiên các trường hợp, khu vực có nguy cơ cao (người thường xuyên tiếp 

xúc với nhiều người, đến/trở về từ vùng có dịch, khu vực trọng yếu của đơn vị,…) 

để thực hiện xét nghiệm định kỳ 5-7 ngày/lần.  

Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm định kỳ đối với toàn 

bộ cán bộ và người lao động tại doanh nghiệp. 

2. Phương pháp xét nghiệm:  

- Đối với phương pháp test nhanh tìm kháng nguyên: Các doanh nghiệp 

liên hệ với cơ sở y tế trên địa bàn để ký hợp đồng thực hiện. 

- Đối với phương pháp RT-PCR: Các doanh nghiệp liên hệ với Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh để ký hợp đồng thực hiện. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện xét nghiệm: 

- Đối với các trường hợp F1 hoặc các trường hợp phải chỉ định xét nghiệm 

theo yêu cầu của cơ quan y tế: Do nguồn kinh phí phòng, chống COVID-19 của 

tỉnh chi trả. 

- Đối với các trường hợp khác: Do doanh nghiệp tự chi trả. 

Yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện (Ô Đức); 

- CVP, các PCVP; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
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