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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày16 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 14/4/2020)
1. Tình hình dịch bệnh
- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình: 201 người
Trong đó:
+ Tại Trường Quân sự tỉnh:

49 người

+ Bệnh xá 24/PHC:

02 người

+ Đồn Biên phòng Ra Mai:

02 người

+ Thị xã Ba Đồn:

61 người

+ Huyện Bố Trạch:

84 người

+ Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình:

03 người

- Tổng số hoàn thành cách ly tập trung:
- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 5.639

2.895 người
Trong đó < 14 ngày: 733

- Tổng số xét nghiệm: 2.251; kết quả: 1.983 (-), đang chờ kết quả 268
*) Ngày 17/4 Làm thủ tục hết cách ly tập trung 01 trường hợp tại Trường
Quân sự tỉnh Quảng Bình.
2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện
Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực
hiện Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng
Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp
Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, cần tiếp tục thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết
liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (Công văn số
632/UBND-KGVX ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh).
3. Kiến nghị, đề xuất
Quảng Bình thuộc nhóm 3 (nhóm nguy cơ thấp), tuy nhiên Quảng Bình
nằm sát tỉnh Hà Tĩnh thuộc nhóm nguy cơ cao và gần Thừa Thiên - Huế (nhóm
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nguy cơ), và giao thương với nhiều tỉnh/thành khác, do đó không được chủ
quan, lơ là, đặc biệt đã xuất hiện tình trạng tụ tập đông người ngoài cộng đồng,
không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch,…Vì
vậy:
- Đề nghị tiếp tục thực hiện tuyên truyền, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CTUBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt
cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có hướng dẫn mới.
- UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị
trấn tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp thực hiện không nghiêm túc, có
dấu hiệu chủ quan, lơ là.
Sở Y tế, kính báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
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