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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 8 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO NHANH 

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

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  

(Cập nhật đến 17h30’ ngày 11/8/2020) 

 

1. Tình hình phòng, chống dịch bệnh 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 18.983  Trong đó > 14 ngày: 13.787 

- Số đang theo dõi, cách ly tại nhà: 5.196  

- Số ca bệnh nghi ngờ đang điều trị cách ly tại các bệnh viện: 08 

 Trong đó: 

 + Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình:  02 

 + Bệnh viện ĐK huyện Bố Trạch:  03 

 + Bệnh viện HNVN-CB Đồng Hới:            03 

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại Trưởng Quân sự tỉnh: 83 người 

 - Tổng số hoàn thành cách ly tập trung        3.903 người 

- Tổng số mẫu xét nghiệm: 4.670, kết quả 4.641 mẫu âm tính, đang chờ 

kết quả 29 mẫu (Bố Trạch 04 trong đó có 2 mẫu liên quan đến BN 791; Trường 

Quân sự 19, Bệnh viện HNVN-CB 01; Quảng Ninh 05).  

*) Trong ngày đã rà soát, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 02 người 

tại Bố Trạch, đi trên chuyến xe NGỌC SÁNG (BKS: 51B-234.17) từ Hà Nội 

vào TP Hồ Chí Minh ngày 5/8 (Thông báo khẩn số 27 của Bộ Y tế). Hiện tại 

Công an huyện Lệ Thủy và Thừa Thiên - Huế đang điều tra, truy vết công dân 

Ngô Thái Ng. đi cùng chuyến xe, có thông tin xuống xe tại Lệ Thủy, sống tại 

Huế; Sở Y tế đã gọi điện thoại nhưng vẫn chưa liên lạc được. 

 2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện 

Tiếp tục thực hiện Công văn số 1293/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Công 

văn số 1335/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc tạm thời 

ngưng một số hoạt động cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, 

chống dịch Covid-19. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

- Các lực lượng chức năng và cộng đồng khẩn trương truy vết trường hợp 

công dân Ngô Thái Ng. đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 791 (BKS: 51B-

234.17) để thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch. 
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- Mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, 

trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người 

không cần thiết; khuyến cáo người dân khai báo y tế điện tử tự nguyện, cài đặt 

ứng dụng bluezone nếu đủ điều kiện. 

- Tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch, xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân lơ là, vi phạm quy định về 

phòng, chống dịch như không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang, tổ chức 

hát Karaoke,…; xử lý nghiêm các trường hợp mua bán khẩu trang, vật tư, trang 

thiết bị y tế giả, chất lượng kém… 

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

 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh Uỷ; 

- UBND tỉnh; 

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

- VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành thuộc tỉnh; 

- Báo QB, Đài PT-TH Quảng Bình; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Lãnh đạo SYT; 

- TTKSBT, các TTYT, BVĐK;  

- Website SYT, CDC 

- Lưu: NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Cường 
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