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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 4 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO NHANH 

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

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  

(Cập nhật đến 17 giờ 00 phút ngày 11/4/2020) 
 

 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 5.317  Trong đó < 14 ngày: 1.708 

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình: 939 người 

Trong đó:  

+ Tại Trường Quân sự tỉnh:      42 người 

+ Bệnh xá 24/Phòng Hậu cần:     08 người 

+ Đồn Biên phòng Ra Mai:     02 người 

+ Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh:    44 người 

+ Huyện Minh Hóa:     108 người 

+ Huyên Tuyên Hóa:     100 người 

+ Thị xã Ba Đồn:        61 người  

+ Huyện Bố Trạch:     140 người 

+Trường Đại học Quảng Bình:   195 người 

+ Huyện Quảng Ninh:       50 người 

+ Huyện Lệ Thủy:      183 người  

+ Bệnh viện Hữu nghị VN-CB ĐH:     03 người 

+ Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh:   01 người 

+ Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch:    02 người 

- Tổng số hoàn thành cách ly tập trung:               2.161 người 

- Tổng số xét nghiệm: 1.743; kết quả: 1.280 (-), đang chờ kết quả 463 

*) Ngày 11/4 có kết quả 317 mẫu xét nghiệm âm tính từ Viên Pasteur Nha 

Trang, trong đó 101 ở khu cách ly tập trung huyện Quảng Trạch; 101 ở khu cách 
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ly tập trung Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh; 115 ở khu cách ly tập trung 

Trường Đại học Quảng Bình. Đã làm thủ tục hết cách ly tập trung Bố Trạch 83 

người; Ba Đồn 97 người; Quảng Trạch 101 người. 

*) Ông Hoàng Xuân Quý, sinh năm 1970, ở Bắc Lý, Đồng Hới, từ Nga về 

cách ly cùng phòng với BN 256. Khi về đến ngã 3 Bắc Lý, ông Quý và 2 người 

đi cùng xe đã được CDC tỉnh tiếp nhận, đưa trực tiếp đến Bệnh viện Việt Nam – 

Cuba và lấy mẫu gửi Bệnh viện TW Huế xét nghiệm. 

*) Ông Trương Mạnh Tú, 20 tuổi, ở Eka, Đắc Lắc, ở khu cách lý Đại học 

Quảng Bình đủ 14 ngày, xét nghiệm âm tính nhưng ngày 15 có dấu hiệu sốt nên 

đưa đến Bệnh viện CuBa, lấy mẫu gửi BVTW Huế. Tạm dừng hết cách ly toàn 

bộ tại Trường Đại học Quảng Bình chờ kết quả xét nghiệm. 

2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện  

-  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang tiếp nhận, lắp đặt hệ thống xét 

nghiệm Realtime-RT-PCR và chuyển giao kỹ thuật; dự kiến chạy thử trong ngày 

12/4; sau đó tiến hành xét nghiệm theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo. 

- Tiếp tục thực hiện lấy mẫu tất cả các trường hợp cách ly tập trung (theo 

kế hoạch đã lập về thời gian lấy mẫu tại các khu cách ly tập trung toàn tỉnh), kéo 

dài thời gian cách ly tập trung chờ kết quả xét nghiệm, đồng thời tiếp tục thực 

hiện giám sát về y tế trong 14 ngày kể từ ngày rời khỏi cơ sở cách ly.  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Bệnh viện dã chiến để báo cáo Ban Chỉ đạo 

Quốc gia và Bộ Y tế. 

- Khẩn trương rà soát các trường hợp bổ sung từ Bệnh viện Bạch Mai về 

mà chưa lấy mẫu xét nghiệm để tổ chức lấy mẫu và thực hiện cách ly tập trung 

tại xã theo quy định. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc cách ly tập trung. Tăng 

cường công tác an ninh, an toàn tại các khu cách ly tập trung.  

- Tiếp tục tăng cường truyền thông cho người dân biết được các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh và thực hiện tốt việc cách ly xã hội. Thông tin, báo cáo 

kịp thời tình hình dịch bệnh. 

3. Kiến nghị, đề xuất  

- Ban Chỉ đạo Quốc gia: Thống nhất chỉ đạo cách quản lý những người 

đến từ vùng dịch trong toàn quốc, đặc biệt từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh, tránh tình trạng có tỉnh/TP tổ chức cách ly tập trung, có tỉnh không tổ 

chức, gây nên sự băn khoăn, hoang mang trong dư luận và áp lực lên Ban chỉ 

đạo các tỉnh/TP không tổ chức. 

- Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh: Tăng cường sự chỉ đạo Ban Chỉ đạo 
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phòng, chống dịch Covid - 19 các cấp; đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị 

xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý, giám sát và cách 

ly y tế tại nhà đối với các trường hợp về từ các tỉnh có dịch. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

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; 

- Các Sở: Tài chính; Thông tin & Truyền thông; 

- Các Sở, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- TT KSBT, các TTYT, BVĐK; 

- Website Sở Y tế, CDC; 

- Lưu: NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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