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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 16/5 đến 22/5) 
 

 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình: 49 người 

Trong đó: 

+ Trường Quân sự tỉnh: 27 người;  

+ Tại d1/e996, Lộc Ninh: 20 người; 

+ Tại Nhà khách Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 359: 02 người 

- Tổng số hoàn thành cách ly tập trung:               3.200 người 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 6.526  Trong đó < 14 ngày: 02 

- Tổng số người khai báo y tế trên địa bàn tỉnh: 143.323 

- Tổng số xét nghiệm: 2.727; kết quả: 2.727 (-), đang chờ kết quả 0 

*) Trong tuần: 

- Tổng số cách ly tại nhà không thay đổi; số theo dõi < 14 ngày giảm 27 

người; số đã qua 14 ngày tăng 27 người 

- Làm quyết định hết cách ly tập trung 81 người (tại Trường Quân sự tỉnh: 

56 người và d1/e996: 25 người) 

- Tham mưu quyết định cách ly tập trung tăng 84 người 

- Số xét nghiệm đã lấy tăng 137 mẫu; số có kết quả âm tính tăng 137 mẫu 

 2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện  

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. 

- Chuẩn bị thêm cơ sở cách ly có thu phí theo văn bản của Bộ Ngoại giao. 

- Thống nhất khung nhân lực phục vụ tại các điểm cách ly tập trung của 

tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. 
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- Thực hiện mua sắm và bàn giao hỗ trợ tỉnh Savanakhet (Lào) trang thiết 

bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch Covid-19 trị giá 500 triệu đồng tại Cửa 

khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) 

- Mua sắm kit/test xét nghiệm SARS-CoV-2 để tiếp tục thực hiện việc xét 

nghiệm sàng lọc tại các khu cách ly. 

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

 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh; 

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

- VP Tỉnh Ủy; VP UBND Tỉnh; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- TT KSBT, các TTYT, BVĐK; 

- Website Sở Y tế, CDC; 

- Lưu: NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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