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BÁO CÁO NHANH 

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  

 

Ngày 09/5/2021, qua điều tra, giám sát, truy vết các trường hợp có đi về từ 

vùng dịch, đã ghi nhận: 

 - 01 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 3303 (thẩm mỹ viện AMIDA 

Đà Nẵng) về trên địa bàn phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. 

- 06 trường hợp có đến Bar New Phương Đông về trên địa địa bàn xã Tân 

Thủy, huyện Lệ Thủy. 

- 01 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 3211 (Phong Điền, Huế) về trên 

địa bàn phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. 

Tất cả các trường hợp này hiện đã đưa vào khu CLTT tại Trường Quân sự 

tỉnh, đã lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả. 

Tại Quảng Bình, tính đến 17 giờ ngày 09/5/2021.   

- Tổng số người được theo dõi, cách ly tại nhà 1.880 người, trong đó số 

đang còn cách ly tại nhà, nơi cư trú là 1.856 người (có 119 người về từ Bệnh viện 

K Tân Triều, 03 người từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 12 người về từ các 

vùng dịch khác...).  

- Số đang còn cách ly tập trung 100 người (tại Trường QS tỉnh 94 người, 

Nhà nghỉ Thu Vân 01 người, BVĐK Quảng Ninh 05 người).  

*) Qua rà soát từ 20/4 đến nay, có 04 trường hơp về từ Bệnh viện K Tân 

Triều, 12 người đến Bar New Phương Đông, 04 trường hợp có tiếp xúc gần (F1) 

với các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 đã được cách ly tập trung 

- Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2: 3.292 mẫu. Kết quả: 3.249 mẫu 

có kết quả âm tính, 43 mẫu đang chờ. 

Trong ngày đã lấy 75 mẫu xét nghiệm, trong đó 32 mẫu có kết quả âm tính, 

43 mẫu đang chờ (Tuyên Hóa 02, Bố Trạch 27, Đồng Hới 08, Lệ Thủy 06 mẫu). 

Trên đây là báo cáo nhanh ngày 09/5/2021 của Sở Y tế về công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh./. 
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