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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 14/8/2020) 
 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 19.737  Trong đó > 14 ngày: 15.272 

- Số đang theo dõi, cách ly tại nhà: 4.465 giảm 5.413 so với ngày 4/8 

(ngày đỉnh điểm số người về từ Đà Nẵng) 

- Số ca bệnh nghi ngờ đang điều trị cách ly tại các bệnh viện: 04 

(Bệnh viện ĐK Lệ Thủy 02; Bệnh viện HNVN-CB Đồng Hới: 02) 

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại Trưởng Quân sự tỉnh: 98 người 

 - Tổng số hoàn thành cách ly tập trung        3.914 người 

- Tổng số mẫu xét nghiệm: 4.745, kết quả 4.732 mẫu âm tính, đang chờ 

kết quả 13 mẫu (Ba Đồn 07; Quảng Trạch 01; Quảng Ninh 03; Lệ Thủy 02).  

*) Theo phản ánh của lãnh đạo UBND thị xã Ba Đồn, trong ngày có nhiều 

công dân từ Đà Nẵng về (bằng nhiều loại phương tiện), trong đó có 07 công dân 

thuộc diện nguy cơ cao nên đưa vào cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh. 

*) Trong ngày, Sở Công an đã chủ trì họp liên ngành và ban hành kế 

hoạch hoạt động của chốt kiểm dịch y tế trên Quốc lộ 1A, tại khu vực Sen Thủy 

huyện Lệ Thủy. Chốt bắt đầu hoạt động từ ngày 15/8/2020. 

*) Kiến nghị: Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo Đà Nẵng và các địa phương 

liên quan tăng cường quản lý các phương tiện ra vào Thành phố vì hiện nay 

công dân từ Đà Nẵng trở về vẫn diễn ra phức tạp, khó khăn cho kiểm soát dịch. 

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

 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 

- Cục Y tế Dự phòng; 

- 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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