
6. Giá dịch vụ:

Mức giá áp dụng cho một lần xét nghiệm SARS CoV-2 ch 
(Một trăm ngàn đồng ). Nếu mức giá có thay đổi phòng khám ẽthA 8ười 'à 120 000 đ 
khám niêm yết giá đúng quy định. ^ 0 sau- Phòng

7. Yêu cầu khi làm xét nghiệm:

7.1. Đôi với nhân viên y tê tọi phòng

■  7 " *  bả°  hộ aÚnB w  đi" h kbi w#n «* nghiệm nh.nh khén,nguyên SARS-CoV-2. 6

- Không được ăn, uổng, hút thuốc trong khi thực hiện xét nghiệm.

- Giám sát việc khai báo y tế, thực hiện 5K của người đến xét nghiệm.

7.2. Đ ối vớ i ngư ờ i đến làm xét nghiệm:

- Thực hiện khai báo y tế theo ứng dụng PC Covid -19 hoặc khai báo theo bản 
giấy tại bàn khám sàng lọc.

- Khi đến xét nghiệm phải thực hiện 5k ("Khấu trang - Khử khuân - Khoáng cách 
- Không tập trung - Khai báo y tế").

- Ngồi đúng vị trí phòng xét nghiệm yêu cầu.

- Phòng khám chỉ cho phép tiếp nhận không quá 5 người/ lần.

Phòng xét nghiệm Tâm Phúc Đăk R'Lấp trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- SỞ Y tế (đế thông cáo);
- Phòng Y tế huyện Đăk R'Lấp;

PHÒNG KHÁM XÉT NGHIÊM TMOP^ÒNG KHÁM
TÂM PHÚC ĐẮK R’LẤP CHỦ c ơ  sở

- TTYT huyện Đăk R'Lấp;
- Trạm y tế TT Kiến Đức;
- Lưu: PXNTP.

Nguyễn Thị Hoài Hạnh
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Kiên Đức , ngày 29 thóng 03 nõm 2022 

TH Ô N G  b a o

Vè việc thự c hiện dịch vụ xét nghiệm  test nhanh kháng nguyên SARS-CoV -2 tại Phòng xét 
nghiệm  Tâm  Phúc Đ ăk R’Lấp

Phòng xét nghiệm Tâm Phúc Đăk R'Lấp được sở V tế cấp giấy phép hoạt động 
sỗ: 000218/ĐNO-GPHĐ cấp ngày 28/03/2022; Được phê duyệt danh mục kỹ thuật
kèm theo.

Đề đảm bào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Nay Phòng xét 
nghiệm Tâm Phúc Đăk R'Lấp thông báo về việc thực hiện dịch vụ xét nghiệm test 
nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

1. Mục đích triển khai

Tầm soát các trường hợp nghi ngờ, xét nghiệm theo yêu cầu để thực hiện việc 
phòng, chống dịch Covid-19.

2. Đối tượng:

Xét nghiệm cho người dân có nhu cầu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên 
SARS-CoV-2 tự chịu chi phí xét nghiệm.

3. Địa điếm tiếp nhận:

Phòng xét nghiệm Tâm Phúc Đăk R'Lấp.

PH Ò N G  X ỂT N G H IỆM  

TÂM  P H Ú C Đ A K  R T A P

Sô. 01/TB-PXNTP

4. Thông tin liên hệ:

- Đến trực tiếp tại bàn khám sàng lọc của phòng khám để đăng ký

- Liên hệ đăng ký làm xét nghiệm qua số điện thoại: 0988273275

- Mỗi lần vào phòng xét nghiệm không quá 5 người.

5. Thời gian làm việc:

- Thời gian đăng ký qua điện thoại và thời gian thực hiện xét nghiệm: Theo thời 
gian hoạt động của phòng khám..

- Địa điếm trả kết quả: Tại khu vực chờ kết quả.


