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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVY Quảng Bình, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2  

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tuần từ 2/5 đến 8/5) 

(Thời điểm báo cáo 17 giờ 00 phút ngày 08/5/2020) 
 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình: 66 người 

Trong đó:  

+ Tại Trường Quân sự tỉnh:    39 người 

+ Tại d1/e996, Lộc Ninh:    25 người 

+ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba  01 người 

+ Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình:  01 người 

- Tổng số hoàn thành cách ly tập trung:               3.105 người 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 6.521  Trong đó < 14 ngày: 182 

- Số người về từ 4 địa danh nguy cơ cao  08 người 

(Trong đó: Mê Linh 07, Yên Phong 01, Thường Tín 0, Đồng Văn 0) 

- Tổng số xét nghiệm: 2.500; kết quả: 2.474 (-), đang chờ kết quả 26 

- Tổng số người khai báo y tế trên địa bàn tỉnh: 142.388 (16%). 

*) Trong tuần từ 01/5 đến 8/5:  

- Số cách ly tại nhà tăng 33 người; số theo dõi < 14 ngày giảm 347 người; 

số đã qua 14 ngày tăng 380 người. 

- Tham mưu quyết định cách ly tập trung cho 44 người 

- Ban hành quyết định hết cách ly tập trung cho 07 người. 

- Trong tuần lấy 82 mẫu xét nghiệm. 

 2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện  

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Công văn số 732/UBND-KGVX 

ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình 

hình mới. 

2.2. Đối với việc tổ chức thực hiện cách ly y tế:  
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- Tổ chức quản lý chặt chẽ người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, 

công vụ, các chuyên gia. Thực hiện nghiêm túc việc cách ly với tất cả các 

trường hợp trên. Nếu đã có xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh thì tổ chức 

cách ly tại cơ quan đại diện hoặc nơi cư trú của người đó trong 14 ngày. Nếu 

chưa có thì tổ chức cách ly tập trung. 

- Người nhập cảnh phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bắt buộc: lần 

thứ nhất lấy ngay sau khi nhập cảnh, lần thứ hai ngay trước khi hết thời hạn cách 

ly 1-2 ngày. Khi phát hiện những trường hợp xét nghiệm dương tính lập tức đưa 

trường hợp bị nhiễm vào cơ sở điều trị gần nhất để điều trị theo quy định và tiến 

hành các biện pháp khoanh vùng ổ dịch theo quy định.  

- Rà soát lại năng lực các khu cách ly tập trung, củng cố, bổ sung đầy đủ 

cơ sở, vật chất các khu cách ly, sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung 

công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, bảo đảm an toàn.  

3. Tiếp tục tăng cường truyền thông cho người dân biết được các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19; tập trung phát triển kinh tế - xã hội 

nhưng không được lơ là, chủ quan. Theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến dịch. 

Thông tin, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh. 

4. Nâng cấp phòng an toàn sinh học cấp 2 đảm bảo tiêu chuẩn xét nghiệm 

SARS-CoV-2. 

5. Tổ chức mua sắm vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch 

tặng cho tỉnh Savanakhet, Lào (bàn giao tại Cửa khẩu Lao Bảo). 

3. Kiến nghị, đề xuất 

- Các cấp chính quyền, đoàn thể trong toàn hệ thống chính trị cần tăng 

cường vận động người dân khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI.  

- Cho phép dừng hoạt động chốt kiểm tra tại Ga Đồng Lê. 

Sở Y tế, kính báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh./.  

 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh Ủy; 

- UBND tỉnh; 

- Đ/c Trần Tiến Dũng - PCT, Trưởng Ban CĐ; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VP Tỉnh Ủy; VP UBND Tỉnh; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Các Sở, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- TT KSBT, các TTYT, BVĐK; 

- Website Sở Y tế, CDC; 

- Lưu: NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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