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UBND HUYỆN HOA LƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH
BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO
CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 376/BC-BCĐ

Hoa Lư, ngày 07 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO
V/v triển khai thực hiện phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp
do virút Corona trên địa bàn huyện Hoa Lư
Kính gửi: Sở Y tế Ninh Bình
Thực hiện công văn số 61/UBND – VP6 ngày 29/01/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Ban Chỉ đạo huyện Hoa Lư
báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện phòng chống dịch trên địa bàn huyện
Hoa Lư tính tới 16h ngày 07/04/2020 như sau:
1. Công tác chỉ đạo
- Ban chỉ đạo huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh các hoạt
động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona (Covid - 2019); các đơn vị thực hiên nghiêm các chỉ đạo của cấp trên;
thành lập ban chỉ đạo PC dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid - 2019,
điều tra .
- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động ở một số địa phương, đơn vị.
- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên phương tiên thông tin đại chúng, đài
truyền thanh huyện về dịch bệnh và khuyến cáo cách phòng tránh cho người
dân.
2. Hoạt động chuyên môn.
- Trung tâm Y tế tiến hành nghiêm chế độ trực dịch 24/24, nhận báo cáo từ
các đơn vị trên địa bàn và báo cáo cho Ban chỉ đạo, Sở Y tế theo đúng quy định.
- Tiếp tục rà soát người đi từ vùng dịch về trên địa bàn huyện Hoa Lư. Các
trường hợp có thời gian cách ly dưới 14 ngày tiếp tục cách ly, thực hiện tuyên
truyền tới nhân dân về PC Covid - 2019;
- Thực hiện xử lý môi trường với những nơi có nguy cơ cao.
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- Ban chỉ đạo tỉnh chuyển bệnh nhân dương tính với SARS – CoV – 2
được cách ly và điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên về Bệnh viện
đa khoa huyện Nho Quan.
- Tiếp tục áp dụng cách ly tại nhà các trường hợp liên quan đến Bệnh viện
Bạch Mai với 18 trường hợp cách ly tập trung và 04 trường hợp cách ly y tế. 01
trường hợp cách ly tại Trại giam Ninh Khánh
- Đội phản ứng nhanh Trung tâm Y tế Hoa Lư phối hợp với Trạm Y tế rà
soát số người nhập cảnh từ 8/3/2020 trên địa bàn huyện tính đến 16h00 ngày
07/04/2020 : Có 208 cơ sở lưu trú, có 12 cơ sở có khách nước ngoài lưu trú.
Trong đó có 27 khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam (6 khách đến từ ngày
8/3/2020 và 21 khách đến trước ngày 08/03).
- Tiến hành lấy 04 mẫu xét nghiệm đến Ninh Hải từ 28/03/2020 cho 03
khách đến từ Đức nhập cảnh từ 13/02/2020 và 01 khách Anh đến từ 20/10/2019.
- Thực hiện rà soát, Tổ chức lấy mẫu các trường hợp đi về từ bệnh viện
Bạch Mai có mặt trên địa bàn huyện. Tổng rà soát là 78 người
-Hiện tại lấy được 78 mẫu xét nghiệm Covid – 19 (Trong đó Trung tâm Y
tế huyện lấy được 73 mẫu, 05 mẫu được lấy tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh
viện đa khoa tỉnh Ninh Bình).
* Cách ly các trường hợp từ Châu Âu về : 07 trường hợp cách ly tại
Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên.
* Cách ly các trường hợp từ vùng dịch về và liên quan : 0
* Cách ly các trường hợp liên quan tới bệnh viện Bạch Mai : 30 người,
Trong đó :
- Cách ly tại gia đình: 29 người (18 trường hợp cách ly tập chung, 4 cách ly
tại trạm y tế có kết quả âm tính chuyển về cách ly tại nhà và 07 trường hợp chưa
hết thời gian cách ly tại nhà)
- Cách ly tại Trại giam Ninh Khánh : 01 người
3. Các hoạt động tiếp tục triển khai
- Tiếp tục điều tra, giám sát các trường hợp người Việt Nam trở về từ vùng
dịch, khách du lịch lưu trú trên địa bàn, để có phương án giám sát, cách ly kịp
thời.
- Tiếp tục tuyên truyền tới người dân về phòng chống viêm đường Hô hấp
cấp cho chủng vi rút mới Corona gây ra bằng nhiều hình thức.
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- Thường xuyên cập nhật các văn bản mới nhất về điều trị, phòng chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.
Trên đây là báo cáo nhanh kết quả việc triển khai thực hiện phòng chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tính
tới 16h ngày 07/04/2020 , Ban chỉ đạo trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT,
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