
Thành phố Nam Định xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho toàn dân 

     Chiều 27/10/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Nam 

Định họp triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch với Chủ tịch UBND 20 phường, 

xã. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch thành phố chủ trì cuộc họp. 

 

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Chủ tịch UBND thành phố, 

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố chủ trì cuộc họp 

    Ngay sau khi ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng vào 

ngày 25/10/2021, thành phố Nam Định đã nhanh chóng tổ chức truy vết, xét nghiệm 

các trường hợp liên quan. Ngày 26/10/2021, thành phố đã tổ chức test nhanh cho toàn 

bộ người dân của 05 phường có yếu tố dịch tễ (Lộc Hạ, Lộc Vượng, Hạ Long, 

Nguyễn Du, Thống Nhất). Qua xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện một số trường hợp 

dương tính với SARS-COV-2. 

   Với phương châm "phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm 

sàng lọc, điều trị tích cực, không để dịch lây lan ra diện rộng", để nhanh chóng phát 

hiện F0, tách F0 ra khỏi cộng đồng, ngày 28/10/2021, thành phố Nam Định sẽ tổ chức 

xét nghiệm diện rộng, test nhanh cho toàn bộ người dân hiện đang cư trú tại 20 

phường, xã còn lại. 

   Theo thông tin của ngành Y tế, Sở Y tế đã chỉ đạo trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định tăng cường 150 sinh viên hỗ trợ, phối hợp cùng thành phố trong công tác xét 

nghiệm. Đây là những sinh viên đã từng tham gia tình nguyện hỗ trợ các tỉnh Bắc 



Giang, Đồng Nai trong phòng, chống dịch, có kinh nghiệm trong công tác lấy mẫu xét 

nghiệm, mỗi sinh viên có thể lấy được 300 mẫu xét nghiệm/ngày. 

   Song song với việc xét nghiệm, sàng lọc diện rộng, thành phố Nam Định cũng đẩy 

nhanh tốc độ tiêm phòng vắc-xin Covid-19, phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 01 trước 

ngày 07/11/2021 và mũi 2 trước ngày 31/12/2021 cho người từ 18 tuổi trở lên. 

  Sau khi nghe ý kiến đóng góp của Chủ tịch UBND các phường, xã, đồng chí Chủ 

tịch UBND thành phố đã yêu cầu các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng, đặng 

biệt là các phường, xã bố trí nhân lực, phối hợp chặt chẽ với lực lượng tăng cường của 

trường Đại học Điều dưỡng nhằm đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời 

phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch cho các lực lượng tham gia lấy mẫu. 

Việc lấy mẫu tổ chức theo từng khu dân cư, từng tổ dân phố, tránh tập trung đông 

người. Tại các điểm tiêm vắc-xin, phải trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ phòng dịch 

cho nhân viên y tế và các lực lượng phục vụ điểm tiêm; kết hợp tiêm vắc-xin với xét 

nghiệm sàng lọc. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các lực lượng 

chức năng, các phường, xã tăng cường tuyên truyền, đặc biệt là yêu cầu các cơ sở 

kinh doanh, nhà hàng, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phải có mã 

QR-Code, tất cả người ra, vào phải quét mã QR-Code để phục vụ công tác truy 

vết;  Công an thành phố, UBND các phường, xã kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm (nếu 

có), và báo cáo cấp thẩm quyền dừng hoạt động các đơn vị không chấp hành thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19../. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn/ 


