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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 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO NHANH 

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

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  

(Cập nhật đến 10 giờ 00 phút ngày 27/3/2020) 
 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 2.642  Trong đó  

+ Số đã qua 14 ngày: 1.894;  

+ Số < 14 ngày đang còn cách ly, theo dõi: 748 

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình: 1.745 người 

Trong đó:  

+ Tại 03 cơ sở thuộc BCH Quân sự tỉnh:  867 người; 

      (Trường QS: 395; d1/e996: 278; e20/PTM: 194) 

+ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh:   150 người; 

+ Công an tỉnh:      101 người; 

+ Huyện Minh Hóa:     132 người;  

+ Huyên Tuyên Hóa:     100 người; 

+ Huyện Quảng Trạch:     101 người; 

+ Thị xã Ba Đồn:         97 người;  

+ Huyện Bố Trạch:      139 người; 

+ Thành phố Đồng Hới:        04 người;  

+ Huyện Quảng Ninh:        54 người.  

- Tổng số người chuyển từ Cửa khẩu Chalo đến tỉnh Hà Tĩnh: 2.620 

- Tổng số người chuyển từ Cửa khẩu Chalo đến tỉnh Nghệ An: 400  

- Số nghi ngờ mắc được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị VN-CB 

ĐH: 43; Đã xuất viện: 28 người; đang điều trị 15. 

- Tổng số mẫu xét nghiệm: 64; kết quả: 60/64 (-), đang chờ kết quả 04. 

2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện  

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đã phân công tại Kế hoạch số 

107/KH-UBND ngày 31/1/2020 của UBND tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch, 

Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 10/02/2020 về việc tiếp nhận công dân Việt 

Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về Việt Nam, Kế hoạch số 
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428/KH-UBND ngày 22/3/2020 về việc tiếp nhận, cách ly y tế và bàn giao công 

dân cho các địa phương ngoài địa bàn tỉnh Quảng Bình đối với người nhập cảnh 

từ các quốc gia, vùng lãnh thổ về Việt Nam và các văn bản chỉ đạo khác của 

UBND tỉnh. Tinh thần chỉ đạo là, tập trung tiếp nhận, cách ly, giám sát, phát 

hiện sớm trường hợp nghi nhiễm Covid - 19, xử lý kịp thời không để dịch lây 

lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong theo 3 tình huống theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện cách ly tập trung. Chú trọng công tác vệ sinh 

phòng bệnh, xử lý chất thải,… tại các khu tập trung tránh phát sinh dịch bệnh 

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

sát để mở rộng thêm các khu cách ly tập trung tại các khách sạn, cơ sở lưu trú. 

- Cải tạo, nâng cấp phòng an toàn sinh học cấp 2 tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, cử cán bộ tập huấn để sớm triển khai xét nghiệm toàn thể người 

cách ly tập trung theo chỉ đạo của BCĐ Quốc gia. 

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

phòng chống dịch bệnh. Thông tin, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị UBND tỉnh: 

- Hỗ trợ kinh phí để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nâng cấp Phòng 

xét nghiệm, mua hóa chất, sinh phẩm để sau khi tiếp nhận hệ thống xét nghiệm 

Realtime - PCR từ Bộ Y tế sẽ triển khai thực hiện xét nghiệm toàn thể người 

cách ly tập trung theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia. 

- Lưu lượng người nhập cảnh về các khu cách ly tập trung qua Cửa khẩu 

Quốc tế Chalo bình quân 600 người/ngày (cao điểm ngày 26/3 có đến 930 

người); trong khi khả năng đáp ứng của tỉnh Quảng Bình trong khoảng 2.000 

người, Vì vậy đề nghị Chính phủ, Quân khu xem xét điều tiết công dân tỉnh nào 

đưa về địa phương đó. 

Trên đây là báo cáo nhanh của Sở Y tế, kính báo cáo 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; 

- 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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