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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 07/8/2020) 

 

I. Tình hình phòng, chống dịch bệnh 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 18.098  Trong đó > 14 ngày: 8.811 

- Số đang theo dõi, cách ly tại nhà: 9.287  

- Số ca bệnh nghi ngờ đang điều trị cách ly tại các bệnh viện: 13 

 Trong đó: 

 + Bệnh viện ĐK huyện Lệ Thủy:  03 

 + Bệnh viện ĐK huyện Quảng Ninh:  01 

 + Bệnh viện ĐK huyện Bố Trạch:  04 

 + Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình:            01 

 + Bệnh viện HNVN-CB Đồng Hới:            01 

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình: 56 người 

Trong đó:  

+ D1/e 996:   07 người; 

+ Trường Quân sự tỉnh:  49 người 

 - Tổng số hoàn thành cách ly tập trung        3.885 người 

- Tổng số mẫu xét nghiệm: 4.465, kết quả 4.431 mẫu âm tính, đang chờ 

kết quả 34 (Đồng Hới 22, Quảng Trạch 6, Tuyên Hóa 3, Quảng Ninh 3 mẫu). 

- Kết quả xét nghiệm 13 mẫu nhân viên Quán cà phê Coco và Nhà nghỉ 

Nhật Lệ (Công an tỉnh) liên quan đến bệnh nhân 727 đều âm tính. 

 2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện 

Tiếp tục giám sát những người có tiếp xúc gần và liên quan với bệnh nhân 

727. Thực hiện nghiêm Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y 

tế về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; 

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. 
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3. Kiến nghị, đề xuất 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nâng dần mức hạn chế phòng, 

chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh thực tế của tỉnh như bắt buộc mọi 

người phải đeo khẩu trang khi ra ngoài; khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 01m; hạn 

chế việc tụ tập đông người bên ngoài công sở, trường học, bệnh viện… Cấp kinh 

phí mua vật tư, hóa chất phòng chống dịch, đặc biệt là các test, kít xét nghiệm 

SARS-CoV-2 sắp hết để kịp thời phục vụ phòng, chống dịch. 

- Các huyện, thị xã, thành phố sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly cấp 

huyện để đón công dân Quảng Bình từ Đà Nẵng về (đang ở Thừa Thiên - Huế) 

- Công an tỉnh, Sở Thông tin & Truyền thông tăng cường quản lý các 

thông tin chia sẻ trên mạng xã hội chưa thật sự chính xác. 

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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