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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 15/8/2020) 
 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 19.856  Trong đó > 14 ngày: 15.593 

- Số đang theo dõi, cách ly tại nhà: 4.263 giảm 5.525 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 

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

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại Trưởng Quân sự tỉnh: 104 người 

 - Tổng số hoàn thành cách ly tập trung        3.914 người 

- Tổng số mẫu xét nghiệm: 4.748, kết quả 4.746 mẫu âm tính, đang chờ kết 

quả 02 mẫu (Bệnh viện Hữu nghị VN-CB).  

*) Bệnh nhân là nhân viên phục vụ tại khách sạn TB: Từ ngày 22/07 đến 

24/07 Bệnh nhân có phục vụ cho nhóm khách đến từ vùng dịch. Ngày 14/8 xuất 

hiện sốt, ho. Đến khám và Chụp phim phim XQuang và CT scan ở Bệnh viện đa 

khoa thành phố Đồng Hới được chẩn đoán viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, 

chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba lấy mẫu xét nghiệm 02 lần 

(14/8 và 15/8) kết quả âm tính với SARS-CoV-2 

*) Chốt kiểm dịch y tế trên Quốc lộ 1A, tại khu vực Sen Thủy huyện Lệ 

Thủy chính thức hoạt động từ ngày 15/8/2020. 

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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