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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 7 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 30 phút ngày 29/7/2020) 
 

 

1. Tình hình phòng, chống dịch bệnh 

- Tổng số theo dõi, cách ly tại nhà: 12.986  Trong đó > 14 ngày: 6.536 

- Số đang theo dõi, cách ly tại nhà: 6.450 (trở về từ Thành phố Đà Nẵng 

và vùng có dịch)  

- Số ca bệnh nghi ngờ đang điều trị cách ly tại các bệnh viện: 23 

 Trong đó: 

 + Bệnh viện HNVN-CB Đồng Hới:  10 

 + Bệnh viện ĐK huyện Lệ Thủy:  02 

 + Bệnh viện ĐK huyện Quảng Ninh:  05 

 + Bệnh viện ĐK huyện Bố Trạch:  04 

 + Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình:  02 

- Tổng số hiện đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Bình: 62 người 

Trong đó:  

+ D1/e 996:   50 người; 

+ Trường Quân sự tỉnh:  11 người 

+ Khách sạn 30 - 4 thuộc Bộ CHQS tỉnh: 01 người 

 - Tổng số hoàn thành cách ly tập trung        3.841 người 

- Tổng số mẫu xét nghiệm: 4.036, kết quả 4.015 (-), đang chờ 21. 

*). Trường hợp Hoàng Thị Lệ A. 54 tuổi, thường trú tại xã Quảng Đông, 

huyện Quảng Trạch đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. 

*) Trong tổng số 23 ca nghi ngờ đang điều trị tại các bệnh viện có 10 

trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. 

2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện  
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Thực hiện nghiêm túc 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, 

trong đó tập trung thực hiện các biện pháp sau: 

a) Khẩn trương rà soát, giám sát những người từ Thành phố Đà Nẵng và các 

vùng có dịch khác về hoặc đến Quảng Bình từ ngày 08/7/2020 đến nay; yêu cầu 

những trường hợp này khai báo y tế và kịp thời cách ly nhà, nơi cư trú hoặc nơi lưu 

trú, tổ chức giám sát y tế đúng quy định,  nếu có các triệu chứng sốt, ho, khó thở thì 

Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm 

SARS-CoV-2; cách ly tập trung các trường hợp có tiếp xúc với các bệnh nhân 

Covid-19. 

b) Tuyên truyền, vận động người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài; chú 

trọng sát khuẩn tay, giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc. 

c) Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, các hoạt động thể dục thể thao,  

khu di tích, danh lam thắng cảnh phục vụ du lịch... cần thực hiện các biện pháp bảo 

đảm an toàn như trang bị khẩu trang phòng hộ cho nhân viên; bố trí đầy đủ phương 

tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.  

d) Tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, siết chặt kiểm soát 

đường mòn, biên giới;  

e) Dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên 

tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi/đến thành phố Đà 

Nẵng, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời 

gian cách ly; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận 

chuyển phục vụ phòng, chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực 

phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. 

 Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các 

hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi có hành trình qua thành phố 

Đà Nẵng thì không được dừng, đỗ tại thành phố Đà Nẵng để đón, trả khách. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

- Bộ Y tế: Xem xét cấp bổ sung các hóa chất, test, kit xét nghiệm SARS-

CoV2 cho CDC Quảng Bình vì hiện nay số lượng còn rất ít, không đảm bảo xét 

nghiệm trong thời gian tới; 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở liên quan sớm thẩm định 

hồ sơ cải tạo, sửa chữa phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

nhằm đảm bảo an toàn sinh học trong công tác xét nghiệm SARS-CoV-2. 

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh phát hiện và xử 

lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân thông tin sai trái, không chính xác về dịch 

bệnh gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.  
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- Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình 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, thông tin kịp thời, minh bạch về tình hình dịch bệnh; 

tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch bệnh theo 

hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế 

và chính quyền địa phương; thông tin định hướng để tránh gây bi quan, sợ hãi 

hoặc kỳ thị với người mắc bệnh; 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 Ủy; 

- UBND tỉnh; 

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

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VP UBND Tỉnh; 

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư; 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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