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V/v hướng dẫn kinh doanh
test nhanh kháng nguyên
Covid-19

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc (cơ sở bán buôn thuốc) trên
địa bàn tỉnh;
- Các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh (Gửi qua phần mềm
Dược quốc gia).
Để đảm bảo kịp thời nhu cầu test nhanh kháng nguyên Covid-19 phục vụ
cho nhân dân, góp phần giảm tải cho y tế công lập. Nhưng đồng thời phải đảm
bảo việc kinh doanh nhóm mặt hàng trên đúng quy định của pháp luật. Sở Y tế có
ý kiến như sau:
1. Các cơ sở kinh doanh thuốc (bao gồm cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc)
được mở rộng phạm vi kinh doanh, mua bán các sinh phẩm, trang thiết bị y tế
chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Covid-19 (các test nhanh,...), nhưng phải
đăng ký ngành, nghề kinh doanh trang thiết bị y tế theo đúng quy định.
2. Trước khi thực hiện mua, bán các test nhanh, các cơ sở kinh doanh thuốc
phải thực hiện các thủ tục hành chính “Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết
bị y tế thuộc loại B, C, D” theo quy định Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày
08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế và Thông tư số
23/2021/TT-BYT ngày 09/12/2021 của Bộ Y tế về Sửa đổi, bổ sung một số văn
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Chỉ được mua, bán các
loại sinh phẩm/trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút Covid-19
do Bộ Y tế cấp phép lưu hành và phải mua từ các nhà cung ứng hợp pháp (đã
được công bố theo quy định) để phục vụ nhân dân.
3. Dược sĩ phụ trách chuyên môn nhà thuốc, quầy thuốc có trách nhiệm
hướng dẫn người mua sử dụng đúng mục đích theo hướng dẫn của nhà sản xuất;
hướng dẫn người dân (do người dân tự thực hiện) khi kết quả test nhanh kháng
nguyên dương tính (+) với Covid-19 hoặc nghi ngờ dương tính Covid-19 thì liên
hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn, áp dụng các biện pháp
phòng chống dịch kịp thời hoặc điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch
Covid-19.
Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh có cơ sở bán lẻ thuốc trong
khuôn viên bệnh viện nghiên cứu, triển khai ngay để kịp thời đáp ứng nhu cầu

mua test nhanh của nhân dân. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường
công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để các cơ sở kinh doanh thuốc trên
địa bàn triển khai công bố và bán test nhanh kịp thời phục vụ nhu cầu cho nhân
dân trên địa bàn đúng quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với Phòng
Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế Lai Châu ĐT: 0978 613 889 (DS Linh); 0977 734
872 (DS Tuấn) để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các phòng chức năng Sở Y tế (phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải);
- Lưu: VT, NVD.
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