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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 

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

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tuần từ 24/4 – 1/5) 

(Thời điểm báo cáo 17 giờ 00 phút ngày 01/5/2020) 
 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình: 21 người 

Trong đó:  

+ Tại Trường Quân sự tỉnh:    18 người 

+ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba  01 người 

+ Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình:  02 người 

- Tổng số hoàn thành cách ly tập trung:               3.098 người 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 6.488  Trong đó < 14 ngày: 529 

- 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 xét nghiệm: 2.418; kết quả: 2.411 (-), đang chờ kết quả 7 

*) Trong tuần từ 24/4 đến 1/5:  

- Số cách ly tại nhà tăng 287 người; số theo dõi < 14 ngày giảm 380 

người; số đã qua 14 ngày tăng 607 người. 

- Làm quyết định hết cách ly tập trung cho 16 người. 

- Số cách ly tập trung tăng 14 người 

- Lấy thêm 41 mẫu xét nghiệm, trong đó 39 mẫu âm tính. 

 2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện  

- Triển khai thực hiện tốt Công văn số 732/UBND-KGVX ngày 

29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình 

mới. 

- Thực hiện biện pháp cách ly phù hợp đối với các trường hợp là chuyên 

gia kỹ thuật, lao động tay nghề, nhà đầu tư..., có phương án giám sát y tế đối với 

người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam mà không phải cách ly tập trung 14 

ngày. 
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- Rà soát lại năng lực các khu cách ly tập trung, củng cố, bổ sung đầy đủ cơ 

sở, vật chất các khu cách ly, sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung 

công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước trong thời gian tới (nếu có), bảo đảm 

an toàn. 

 3. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp cách ly phù hợp và việc thực hiện 

giám sát y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam mà không phải cách 

ly tập trung 14 ngày (các trường hợp là chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề, 

nhà đầu tư...,) theo Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về “Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19”.  

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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