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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 NHANH 

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

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến 17 giờ ngày 11/5 
 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình: 112 người 

Trong đó:  

+ Tại Trường Quân sự tỉnh:    87 người 

+ Tại d1/e996, Lộc Ninh:    25 người 

- Tổng số hoàn thành cách ly tập trung:               3.111 người 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 6.524  Trong đó < 14 ngày: 83 

- Số người về từ 4 địa danh nguy cơ cao  08 người 

(Trong đó: Mê Linh 07, Yên Phong 01, Thường Tín 0, Đồng Văn 0) 

- Tổng số người khai báo y tế trên địa bàn tỉnh: 142.439 (16%). 

- Tổng số xét nghiệm: 2.563; kết quả: 2.537 (-), đang chờ kết quả 26 

*) Trong ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã thực 

hiện xét nghiệm 63 mẫu, kết quả 63 mẫu âm tính (gồm huyện Quảng Ninh 05 

mẫu và Khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh 58 mẫu). 

 2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện  

2.1. Triển khai thực hiện tốt Công văn số 774/UBND-KGVX ngày 

08/5/2020 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. 

2.2. Đối với việc tổ chức thực hiện cách ly y tế:  

- Tất cả những người nhập cảnh, kể cả các trường hợp là sinh viên, nhà 

đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao đều phải được cách ly đúng quy định; 

tuyệt đối không được để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng. 

- Tiếp tục rà soát lại năng lực, khung nhân lực các khu cách ly tập trung, 

sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung, bảo đảm an toàn.  

2.3. Tiếp tục tăng cường truyền thông cho người dân biết để thực hiện nới 

lỏng các hạn; tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhưng không được lơ là, chủ 

quan. Theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến dịch. Thông tin, báo cáo kịp thời 

tình hình dịch bệnh. 
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2.4. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, siết chặt kiểm soát 

đường mòn, lối mở qua biên giới; tiếp tục đóng Của khẩu phụ Cà Ròong; chưa 

cấp thị thực và chưa cho người nước ngoài nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế 

Cha Lo (trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền cho phép). 

2.5. Nâng cấp phòng an toàn sinh học cấp 2 đảm bảo thực hiện xét 

nghiệm SARS-CoV-2 theo kết quả thẩm định của Viện Pasteur Nha Trang. 

2.6. Tổ chức mua sắm vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị phòng chống 

dịch tặng cho tỉnh Savanakhet, Lào (bàn giao tại Cửa khẩu Lao Bảo). 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Các cấp chính quyền, đoàn thể trong toàn hệ thống chính trị cần tăng 

cường vận động người dân khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI.  

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

 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh Ủy; 

- UBND tỉnh; 

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

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VP Tỉnh Ủy; VP UBND Tỉnh; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Các Sở, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- TT KSBT, các TTYT, BVĐK; 

- Website Sở Y tế, CDC; 

- Lưu: NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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