
 

   UBND HUYỆN HOA LƯ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG  

DỊCH BỆNH COVID – 19   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 801/BC-BCĐ 

 

Hoa Lư, ngày 25  tháng 08 năm 2020 

 

BÁO CÁO HÀNG NGÀY 

Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS – CoV – 2 

(Tính đến 16h00 ngày 25/08/2020) 

 

I.Tình hình trong ngày 

1.1.Số trường hợp được cách ly tại phòng khám Cầu Yên: 01 (có danh sách 

kèm theo)  

1.2.Số trường hợp được điều tra lấy mẫu: 0 

1.3.Ca bệnh xác định 

Số ca bệnh xác định đang được cách ly và điều trị tại PK Cầu Yên: 01 

1.4.Tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát: 32 TH 

1.4.1.Cách ly tại cơ sở y tế : 04 

+ Tại PK cầu Yên: 01 F0 

+ Trạm Y tế Trường Yên: 01 TH liên quan đến ổ dịch Hải Dương.  

+ Khoa TN: 02 trường hợp sốt nhẹ, ho khan, Xquang phổi tổn thương  

1.4.2.Cách ly tại cơ sở tập trung: 21 (Khách sạn Đồng Nê) 

1.4.3.Cách ly tại nhà và nơi lưu trú:  07 

+ Đi Đà Nẵng về: 01 TH (có ds kèm theo ) 

+ Đi Quảng Nam về: 06 TH (02 mới) 

1.5.Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định được theo dõi: 0 

trường hợp.  

1.6.Số trường hợp hết thời hạn cách ly. 

+ Tại nhà: 237 trường hợp từ Đà Nẵng, Quảng Nam kết thúc cách ly, xét nghiệm 

âm tính và đủ 14 ngày theo dõi sức khỏe bình thường. 

+ Tại KS Đồng Nê: 02 TH (14 ngày và 03 lần xét nghiệm âm tính) 

1.7. Kết quả điều trị đối tượng Fo tại phòng khám Cầu Yên 

+ 01 trường hợp F0 tiếp tục theo dõi sức khỏe. 

1.8.Tình hình khác. 

- Ban chỉ đạo phòng chống Covid – 19 huyện chỉ đạo các đơn vị Trung tâm Y tế, 

Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện và ủy ban nhân dân xã Ninh Thắng phối 

hợp thực hiện tổ chức cách ly, điều trị cho các trường hợp cách ly tập trung tại KS 

Đồng Nê và  theo đúng quy định của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo tỉnh. 
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Tiếp tục theo dõi sức khỏe những người nguy cơ cao tại địa phương 

+ Tiếp tục rà soát đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam từ 08/03/2020 mà chưa 

được xét nghiệm 

+ Thực hiện giám sát, lấy mẫu các trường hợp nguy cơ cao trong cộng đồng và 

các nhân viên y tế tham gia công tác giám sát, điều tra dịch tễ, cách ly tại các đơn vị 

* Tình hình liên quan đến Ổ dich tại Đà Nẵng  

- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19 tại thành phố Đà 

Nẵng, Ban chỉ đạo huyện Hoa Lư ban hành Công văn số 869/UBND-VP ngày 27 

tháng 07 năm 2020 về việc triển khai các biện pháp về phòng, chống COVID – 19, 

khuyến cáo mọi người dân không đến thành phố Đà Nẵng khi không có công việc 

thực sự cần thiết, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn 

huyện đi về từ thành phố Đà Nẵng hoặc người dân thành phố Đà Nẵng đến địa bàn 

huyện trong thời gian từ ngày 1/7/2020 đến nay phải tự giác khai báo với chính 

quyền, cơ sở y tế hoặc khai báo trên ứng dụng  NCOV, Tải ứng dung Bluzone và áp 

dụng biện pháp tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú trong 14 ngày, hạn chế tiếp xúc, 

thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc chất sát khuẩn thông 

thường, giữ khoảng cách an toàn. 

- Thực hiện rà soát 231 trường hợp đi từ Đà Nẵng về từ 1/07/2020 đã lấy mẫu 

sàng lọc Covid – 19 (thêm mới 1 TH mới về đang cách ly ). Hiện tại 230 trường hợp 

kết thúc cách ly. 01 TH đang cách ly. 

* Rà soát trường hợp đi từ Quảng Nam về từ 1/7 đến nay: 13 TH 

+ 07 trường hợp kết thúc cách ly  

+ 06 trường hợp cách ly. 

* Khu cách ly tại Khách sạn Đồng Nê – Tuân Cáo Ninh Thắng: Hiện tại 

cách ly 21 trường hợp sức khỏe bình thường  (02 kết thúc cách ly ) 

II. Các hoạt động  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới. 

 -  Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn 942/UBND – VP về việc triển khai 

kết luận của Thủ tướng chính phủ tại thông báo 283/TB – VPCP về phòng chống 

Covid – 19, Quyết định số 02-QĐ- BCĐ ngày 17/08/2020 của Ban chỉ đạo huyện về 

việc thành lập ban điều hành cơ sở cách ly tập trung do người nhập cảnh tự nguyện 

chi trả kinh phí để phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại khách sạn Cozynibi xã 

Ninh Hải, huyện Hoa Lư. 
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- Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác khai báo y tế toàn dân trên phần mềm 

NCOVI, tỷ lệ người dân khai báo y tế trên toàn huyện đạt > 60%, vẫn tiếp tục tư vấn 

hướng dẫn cho người dân khai báo y tế trên phần mềm. 

2. Hoạt động chuyên môn khác 

- Các hoạt động dự phòng và điều trị bệnh nhân dương tính Covid – 19 vẫn 

đang được tiến hành quyết liệt, khẩn trương, liên tục theo sự chỉ đạo của Sở Y tế và 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình. 

  - Thực hiện tổng hợp báo cáo các nội dung liên quan tới dịch Covid – 19 đúng 

thời gian theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh và Sở Y tế. 

- Thực hiện giám sát công tác PC Covid - 19 tại các khu du lịch: các nhà hàng, 

homstay, khách sạn thực hiện đón khách nhân dịp nghỉ lễ, tuyên truyền tới du khách 

tham quan du lịch thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh Covid – 19.  

- Thực hiện tuyên truyền tới nhân dân về PC Covid – 19 trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, phát tờ rơi áp phích… Hàng ngày đài truyền thanh huyện thực 

hiện chuyên mục về phòng chống dịch bệnh Covid – 19, phát sóng 3 lần/ngày.  

- Vân động nhân dân tự giác khai báo với cơ quan y tế nếu có yếu tố dịch tễ 

đi/về từ vùng có dịch; cài ứng dụng Bluzone. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 huyện Hoa Lư trân trọng báo 

cáo./.  

  
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

T/M TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ 

Trần Văn Doanh 
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