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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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 10 giờ 30 phút ngày 04/4/2020)

1. Tình hình dịch bệnh
- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 5.022
Trong đó < 14 ngày: 2.546
- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình: 1.890 người
Trong đó:
+ Tại 03 cơ sở thuộc BCH Quân sự tỉnh:
231 người;
(Trường QS: 0; d1/e996: 32; c20/PTM: 194; Bệnh xá 24: 5)
+ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh:
153 người
+ Công an tỉnh:
145 người
+ Huyện Minh Hóa:
238 người
+ Huyên Tuyên Hóa:
200 người
+ Huyện Quảng Trạch:
101 người
+ Thị xã Ba Đồn:
158 người
+ Huyện Bố Trạch:
223 người
+ Thành phố Đồng Hới:
199 người
+ Huyện Quảng Ninh:
56 người
+ Huyện Lệ Thủy:
183 người
+ Bệnh viện Hữu nghị VN-CB ĐH:
03 người
- Tổng số hoàn thành cách ly tập trung
1.136 người
+ 16 đợt đầu:
92 người
+ Từ 1/4/2020:
1.044 người
- Tổng số người chuyển từ Cửa khẩu Chalo đến tỉnh Hà Tĩnh: 3.509
- Tổng số người chuyển từ Cửa khẩu Chalo đến tỉnh Nghệ An: 675
- Tổng số mẫu xét nghiệm: 327; kết quả: 102 (-), đang chờ kết quả 225.
*) Riêng bệnh nhân 238 công bố sáng 4/4 có lịch trình trùng khớp với
bệnh nhân 210. Cụ thể như sau:
Họ và tên: Phạm Thị Huyền Trang, sinh ngày 18/3/2020; quê quán: Thị
trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế
Cha lo ngày 18/3/2020. Lịch trình di chuyển: Ngày 17/3 di chuyển từ Băng cốc,
Thái Lan về Việt Nam; 12 giờ ngày 18/3 chờ làm thủ tục nhập cảnh đến 18h.28’
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ngày 18/3 làm thủ tục nhập cảnh xong xong; đến10 giờ ngày 19/3 lên xe về cách
ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình. Ngày 20/3 di chuyển về cách
ly tại Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Các trường hợp cách ly tại Trường Quân sự tỉnh đã qua 14 ngày và tình
trạng sức khỏe bình thường; căn cứ Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020
của Bộ trưởng Bộ Y tế thì hoàn thành cách ly tập trung và trở về địa phương nơi
cư trú. Sở Y tế cũng đã có Công văn gửi Sở Y tế Nghệ An và Hà Tĩnh thông báo
danh sách các trường hợp F1 và ca bệnh nghi ngờ có kết quả xét nghiệm âm tính
để các tỉnh tiếp tục quản lý, theo dõi tại địa phương.
2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện
- Tiến hành lấy mẫu tất cả các trường hợp cách ly tập trung vào ngày thứ
13 và 14, kéo dài thời gian cách ly tập trung thêm 1 - 2 ngày chờ kết quả xét
nghiệm mới quyết định hết cách ly tập trung. Mẫu sẽ được gửi Bệnh viện TW
Huế 50 mẫu/ngày; số còn lại gửi Viện Pasteur Nha Trang.
- 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.
- Chủ động cử thêm cán bộ tập huấn nghiệp vụ cong tác xét nghiệm, sớm
làm các thủ tục mua sắm, lắp đặt và triển khai hệ thống 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 và thực hiện tốt việc cách ly xã hội. Thông tin, báo cáo
kịp thời tình hình dịch bệnh.
3. Kiến nghị, đề xuất
- Bộ Y tế: Xem xét cấp các hóa chất, dung dịch A, B để đưa máy xét
nghiệm Realtime - PCR do Bộ Y tế cấp (nguồn Vingroup tài trợ) vào hoạt động;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí thêm 01 xe cứu thương của Bộ CHQS tỉnh để
đi lấy mẫu XN hàng ngày (CDC đã bố trí 2 xe liên tục).
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.
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