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BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

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

Số:          /TB-BCĐ Hải Dương, ngày       tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 mẫu gộp cho người lái xe

và học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh

Để tạo điều kiện cho người lái xe và học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh về 
xét nghiệm SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 
hướng dẫn xét nghiệm mẫu gộp như sau:

1. Đối tượng là người lái xe, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh (được qui 
định tại Thông báo số 519/TB-BCĐ ngày 21/02/2021 và Công văn số 593/BCĐ-
PCD ngày 02/3/2021) được xét nghiệm mẫu gộp kể từ ngày 05/03/2021:

- Yêu cầu các đối tượng đến xét nghiệm thực hiện nghiêm các qui định về 
phòng chống dịch, khuyến khích các đối tượng trên tự tìm nhóm để gộp mẫu xét 
nghiệm (tối đa 5 người 1 nhóm).

- Chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết theo qui định.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xét nghiệm và trả lời kết 

quả trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận mẫu (trừ các trường hợp đặc biệt). Nếu xét 
nghiệm mẫu gộp vẫn trả lời riêng cho từng công dân.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo số 554/TB-BCĐ ngày 
25/02/2021 và Công văn số 593/BCĐ-PCD ngày 02/3/2021 của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Lưu: VT, NVY. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO
 PHÓ TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Phạm Mạnh Cường    
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