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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 8 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO NHANH 

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

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  

(Cập nhật đến 19h30’ ngày 06/8/2020) 

 

I. Tình hình phòng, chống dịch bệnh 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 17.817  Trong đó > 14 ngày: 8.225 

- Số đang theo dõi, cách ly tại nhà: 9.592 (trở về từ vùng có dịch, đa số về 

từ Đà Nẵng)  

- Số ca bệnh nghi ngờ đang điều trị cách ly tại các bệnh viện: 13 

 Trong đó: 

 + Bệnh viện ĐK huyện Lệ Thủy:  05 

 + Bệnh viện ĐK huyện Quảng Ninh:  05 

 + Bệnh viện ĐK huyện Bố Trạch:  02 

 + Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình:           01 

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình: 52 người 

Trong đó:  

+ D1/e 996:   07 người; 

+ Trường Quân sự tỉnh:  45 người 

 - Tổng số hoàn thành cách ly tập trung        3.885 người 

- Tổng số mẫu xét nghiệm: 4.429, kết quả 4.387 mẫu âm tính, đang chờ 

kết quả 42 (Đồng Hới 28, Bố Trạch 07, Lệ Thuỷ 07 mẫu). 

 2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện 

- Điều tra, giám sát khẩn về nguồn nghi ngờ lây nhiễm SARS - CoV - 2 

tại Nhà hàng Bình Minh, quán cà phê Coco và Nhà nghỉ Nhật Lệ (Công an tỉnh): 

Lúc 6h30’ ngày 06/8/2020, sau khi tiếp nhận thông tin về 01 trường hợp 

nhiễm SARS - CoV - 2 (chưa công bố chính thức nhưng đã được kiểm chứng 

thông tin từ CDC Đà Nẵng) liên quan đến 01 đoàn công tác từ Đà Nẵng ra Hà 

Nội, có đến các cơ sở nêu trên và lưu trú lại Quảng Bình 01 đêm (26/7), Sở Y tế 

đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành điều tra, giám sát và lấy mẫu 

xét nghiệm cho 35 người có tiếp xúc gần hoặc liên quan.  

Kết quả xét nghiệm có 22 mẫu âm tính bao gồm 07 người tiếp xúc gần 

(cùng ăn tối với Đoàn tại nhà hàng Bình Minh) và 15 người có liên quan là nhân 
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viên nhà hàng Bình Binh; đang lấy mẫu và chờ kết quả 13 người liên quan là 

nhân viên tại quán cà phê Coco và Nhà nghỉ Nhật lệ. Các trường hợp này đã 

được cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn cách ly tại nhà theo đúng quy định tại Quyết 

định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 

31/7/2020 của Bộ Y tế về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19; Công văn số 1293/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Công 

văn số 1335/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc tạm thời 

ngưng một số hoạt động cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, 

chống dịch Covid-19. 

- Thực hiện Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

- Tất cả những người từng đến 03 địa điểm được nêu ở trên trong thời 

gian từ ngày 26/7 đến 27/7/2020 phải tự cách ly tại nhà theo đúng hướng dẫn tại  

Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế và khẩn trương liên hệ 

với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được tư vấn hỗ trợ (hoặc gọi đường dây 

nóng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình 0905010668). 

- Bộ Y tế: Đề nghị Bộ Y tế cấp hỗ trợ test chẩn đoán nhanh SARS-CoV-2 

để sàng lọc cho các đối tượng trở về từ các vùng dịch. 

- Đề nghị các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong công tác 

chuẩn bị đón công dân từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… về cách ly trên 

địa bàn tỉnh. 

- Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Bình, các cơ 

quan truyền thông trên địa bàn: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tăng cường tuyên truyền việc tự giác khai 

báo y tế, nghiêm túc thực hiện cách ly, giãn cách xã hội…; đấu tranh, phản bác 

các thông tin sai sự thật, xấu độc về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng. 

Sở Y tế kính báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh Uỷ; 

- UBND tỉnh; 

- Đ/c Trần Tiến Dũng- PCT, Trưởng ban CĐ; 

- VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành thuộc tỉnh; 

- Báo QB, Đài PT-TH Quảng Bình; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Lãnh đạo SYT; 

- TTKSBT, các TTYT, BVĐK;  

- Website SYT, CDC 

- Lưu: NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Cường 
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