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BÁO CÁO
Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona và một số biện pháp phòng chống
tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(Từ ngày 16/01/2020 đến 8 giờ 30 ngày 11/02/2020)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1.1. Trên thế giới:

1.1. Trên thế giới:

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, đến 8 giờ
30 ngày 11/02/2020, số người mắc trên thế giới là 43.102 trường hợp, 1.018
trường hợp tử vong. Trung Quốc đã ghi nhận 42.638 trường hợp mắc bệnh
viêm phổi cấp do nCoV, trong đó có 1.016 trường hợp tử vong, 21.675 người
nghi nhiễm. 

Biều đồ: Số trường bệnh trên thế giới và Trung Quốc cập nhật ngày 10/2/2020

Đã có 27 quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc trong khu vực đã
ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập như: Nhật Bản (161 mắc, 04 phục
hồi), Singapore (45 mắc, 07 phục hồi), Hồng Kông - Trung Quốc (42 mắc, 01
tử vong), Thái Lan (32 mắc, 10 phục hồi), Hàn Quốc (28 mắc, 04 phục hồi),



Đài Loan - Trung Quốc (18 mắc, 01 phục hồi), Malaysia (18 mắc, 01 phục
hồi), Úc (15 mắc, 05 phục hồi), Đức (14 mắc), Hoa Kỳ (13 mắc, 03 phục hồi),
Pháp (06), Ma Cao - Trung Quốc (10 mắc), Canada (07), UAE (07), Ấn Độ
(03),  Anh (03),  Ý (03),  Nga (02),  Philippines (03 mắc,  02 phục hồi,  01 tử
vong), Campuchia (01, 01 phục hồi), Nepal (01), Sri Lanka (01 mắc, 01 phục
hồi), Phần Lan (01 mắc, 01 phục hồi), Thụy Điển (01 mắc), Tây Ban Nha (01
mắc), Bỉ (01 mắc). Các quốc gia, vùng lãnh thổ đã triển khai áp dụng các biện
pháp sàng lọc hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc tại các sân bay lớn. 

Ngày 31/01/20120, Tổ chức Y tế thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế
toàn cầu.

1.2. Tại Việt Nam

Từ ngày 14/01/2020-11/02/2020,  đã phát hiện 15 trường hợp mắc có xét
nghiệm dương tính với virus nCoV, bao gồm: 02 bệnh nhân người Trung Quốc (01
trường hợp đã xuất viện); 06 người Việt Nam, trở về từ Vũ Hán, nhiễm nCoV
(trong đó, 01 trường hợp đã khỏi bệnh); 01 người Việt Nam (là Lễ tân Khách sạn
có tiếp xúc với 01 người Trung Quốc đang điều trị tại Việt Nam, đã khỏi bệnh và
xuất viện); 01 bệnh nhân có quốc tịch Mỹ, bay từ Mỹ về Việt Nam ngày 14/01, quá
cảnh tại sân bay Vũ Hán, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, được xác định dương
tính với nCoV ngày 31/01/2020; 01 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân
dương tính với nCoC trước đó; 02 trường hợp là mẹ và em ruột của bệnh nhân
dương tính trước đó, 01 trường hợp là hàng xóm có tiếp xúc với bệnh nhân dương
tính trước đó; 01 bệnh nhân 03 tháng tuổi có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính
với nCoV.

Số trường hợp nghi nhiễm virus nCoV (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng
dịch) còn lại 64.

Hiện Bộ Y tế đang tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

1.3. Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Từ ngày 16/01/2020-10/02/2020,  chưa phát hiện trường hợp  có các triệu
chứng nghi ngờ bệnh viêm phổi cấp do chủng corona virus mới nCoV.

– Số người mắc bệnh: 00.

– Số huyện, thị xã, thành phố có người mắc: 00.

– Số người chết: 00.

– Số người được điều trị khỏi: 00.

– Số người nghi ngờ được cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm: 00.

– Số người có yếu tố dịch tễ được quản lý, theo dõi: 43 người. Tất cả đều có
sức khỏe bình thường. Cụ thể:
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+ 11 người (người Giang Tô): Hiện đang quản lý, theo dõi tại chung cư 18
tầng, thị xã Phú Mỹ.

+ 12 người (người Giang Tô và Thượng Hải): Hiện đang quản lý, theo dõi
tại khu tái định cư Vạn Hạnh.

+ 10 người (người Giang Tô): Hiện đang quản lý, theo dõi tại Phước Lộc,
Mỹ Xuân.

+ 01 người (người Trung Quốc): hiện đang quản lý, theo dõi tại Công ty
Vĩnh Uy II – KCN Đất Đỏ 1 - ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ.

+ 09 người (thuộc các tỉnh Trùng Khánh, Chu Hải,  Hà Nam – Trung
Quốc): hiện đang quản lý, theo dõi tại công Công ty Uy Việt II, khu công nghiệp
Châu Đức, huyện Châu Đức.

1.4. Nhận định, dự báo

Căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, kết quả đánh giá nguy
cơ của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho thấy
bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) hoàn toàn có thể
xâm nhập vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và có khả năng bùng phát thành dịch tại
cộng đồng nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống do: 

- Nguy cơ bệnh có thể xâm nhập thông qua khách du lịch, người lao động
về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) có sự gia tăng đi lại giữa
các khu vực, các quốc gia.

- Hiện nay với điều kiện khí hậu mùa đông xuân lạnh ẩm rất thuận lợi cho
tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển.

-  Các  biện  pháp phòng  bệnh  hiện  nay  chủ yếu  dựa  vào vệ  sinh  môi
trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp bệnh, phòng chống lây
truyền tại cộng đồng. Bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu.

2. Một số hoạt động đã triển khai

Các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh liên quan  dịch
bệnh viêm phổi cấp do chủng corona virus mới :

+ Các văn bản của Chính phủ:

- Văn bản 441/VPCP-KGVX ngày 16/01/2020 của Văn phòng Chính phủ,
về việc dịch bệnh viêm phổi tại Trung quốc;

- Chị thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, về việc phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng của Vi rút Corona gây ra;

- Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, về việc phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng của Vi rút Corona gây ra;
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- Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, về việc tăng cường các biện pháp
phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng của Vi rút Corona gây ra;

- Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020, về việc công bố dịch viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020, về việc phòng, tăng cường
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng của Vi rút Corona gây
ra;

- Công văn số 164/TTg-KGVC ngày 03/02/2020, về việc tăng cường công
tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

+ Các văn bản của Bộ Y tế:

- Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020, về việc Hướng dẫn chẩn
đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

- Văn bản số 62/KCB-NV ngày 17/01/2020, về việc phát  hiện sớm và
chuẩn bị tốt việc phòng, chống bệnh dịch viêm phối cấp do Corona vi rút mới;

- Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020, về việc Kế hoạch đáp ứng
với bệnh viêm viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra với 3 tình huống;

- Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020, về việc Hướng dẫn giám
sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

- Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế, về việc tăng cường
công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

- Văn bản số 96/KCB-ĐD&KSNK ngày 24/01/2020, về việc phòng và
kiểm soát lây nhiễm viêm phổi cấp do virus Corona trong bệnh viện;

- Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020, về việc Hướng dẫn giám
sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

- Văn bản số 362/BYT-KCB ngày 29/01/2020, về việc thực hiện bổ sung
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra vào
danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của Luật Phòng, chống
bệnh truyền nhiễm năm 2007;

- Văn bản số 98/BYT-QLCL&CĐT ngày 29/01/2020, về việc công bố danh
sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị Viêm phổi do Corona
virus;

- Văn bản số 105/TB-BYT ngày 30/01/2020, thông báo kết luận của thứ
trưởng Trương Quốc Cường tại cuộc họp Tiểu ban hậu cần phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;
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- Quyết định số 225/QĐ-BYT ngày 30/01/2020, về việc thành lập Đội cơ
động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona biến
chủng mới (nCoV) gây ra;

- Văn bản số 372/BYT-DP ngày 30/01/2020, về việc tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

- Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế, về việc ban
hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

- Văn bản số 380/BYT-TT-KT ngày 31/01/2020, về việc tăng cường truyền
thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV;

- Văn bản số 862/QLD-KD ngày 31/01/2020 của Cục Quản lý dược, về
việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do nCoV gây ra;

- Văn bản số 393/BYT-KCB ngày 01/02/2020 của Bộ Y tế, về việc gửi
thông tin bệnh viện và số đường dây nóng điều tra NB nghi nCoV;

- Văn bản số 104/KCB-NV ngày 01/02/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa
bệnh, về việc bảo đảm trang bị TTB, thuốc, VTTH cho đơn vị cách ly điều trị bệnh
viêm đường hô hấp cấp do nCoV;

- Văn bản số 108/KCB-QLCL&CĐT ngày 04/02/2020 của Cục Quản lý
Khám, chữa bệnh, về việc hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm chủng mới của virus
Corona (nCoV);

- Văn bản số 939/QLD-KD ngày 05/02/2020 của Cục Quản lý Dược, về
việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
nCoV gây ra;

- Văn bản số 953/QLD-KD ngày 05/02/2020 của Cục Quản lý Dược, về
việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV
gây ra;

- Văn bản số 525/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế, về việc tăng
cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong trường học;

- Văn bản số 519/BYT-KCB ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế, về việc hướng
dẫn tổ chức tiếp nhận, chẩn doán, điều trị và quản lý người bệnh viêm đường hô
hấp cấp tính do nCoV;

- Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/02/2020, về việc ban hành Hướng
dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới;

- Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020, về việc ban hành “Hướng
dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);
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- Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020, về việc ban hành “Hướng
dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đề phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

Sở Y tế đã tham mưu công tác phòng chống dịch, cụ thể như sau:

+  Chỉ đạo của UBND tỉnh:

- Ngày 23/01/2020, Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công
văn số 643/UBND-VP ngày 24/01/2020 về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh
viêm phổi cấp do chủng corona virus mới;

- Sở Y tế có Tờ trình số 07/TTr-SYT ngày 24/01/2020, về việc phê duyệt
Công văn chỉ đạo công tác tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng của vi rút Corona gây ra;

- Sở Y tế có Tờ trình số 09/TTr-SYT ngày 03/02/2020, về việc phê duyệt Kế
hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Sở Y tế có Tờ trình số 10/TTr-SYT ngày 03/02/2020, về việc phê duyệt
Ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona (nCoV) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ đạo thực hiện công tác
phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới cả vi rút Corona gây ra
(nCoV) tại công văn số 671/UBND-VP ngày 01/02/2020 gửi các Sở ban ngành, địa
phương;

- Sở Y tế có Tờ trình số 11/TTr-SYT ngày 05/02/2020, tham mưu cho
UBND tỉnh, về việc phê duyệt công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

- Sở Y tế có Tờ trình số 21/TTr-SYT ngày 10/02/2020, tham mưu cho
UBND tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh BRVT;

- UBND tỉnh ban hành Công văn số 700/UBND-VP ngày 03/02/2020 về
việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng ci rút Corona gây ra tại các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên đĩa
bàn tỉnh;

- UBND tỉnh ban hành quyết định 200/QĐ-UBDN ngày 01/02/2020 về việc
thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới
của vi rút Corona (nCoV) gây ra;

- UBND tỉnh ban hành Công văn số 819/UBND-VP ngày 07/02/2020, về
việc tiếp tục cho HSSV nghỉ học đề phòng, chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn
tỉnh;
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- UBND tỉnh ban hành Công văn số 815/UBND-VP ngày 06/02/2020, về
việc triển khai Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 06/02/2020 cảu Văn phòng Chính
phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;

+ Công tác chỉ đạo của Sở Y tế

Ngay từ khi ghi nhận thông tin ca bệnh đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh
Hồ Bắc, Trung Quốc, để chủ động phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào nước ta,
Sở Y tế đã chỉ đạo, tăng cường thực hiện các hoạt động phòng chống cụ thể:

- Công văn số 169/SYT-NV ngày 21/01/2020 của Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị
trong ngành y tế về việc phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng chống dịch bệnh
viêm phổi cấp do chủng Corona Virus mới (nCOV).

- Công văn số 182/SYT-NV ngày 22/01/2020 của Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị
trong ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng Corona
Virus mới (nCOV).

- Kế hoạch số 16/KH-SYT ngày 30/01/2020 của Sở Y tế, về việc đáp ứng
với bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona (nCoV).

- Công văn số 193/SYT-NV ngày 03/02/2020, về việc đảm bảo cung ứng
thuốc, vật tư y tế trong phòng, chống dịch.

- Công văn số 203/SYT-NV ngày 04/02/2020 của Sở Y tế, về việc gửi thông
tin bệnh viện và số đường dây nóng điều tra NB nghi nCoV;

- Công văn số 205/SYT-NV ngày 04/02/2020 của Sở Y tế, về việc tăng
cường thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

- Công văn số 207/SYT-NV ngày 04/02/2020 của Sở Y tế, về việc đám bảo
trang TTB, thuốc, VTTH cho đơn vị cách ly điều trị bệnh nCoV;

- Công văn 213/SYT-NV ngày 04/02/2020, về việc tăng cường thực hiện
công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Công văn số 227/SYT-KHTC ngày 06/02/2020, về việc đồng ý tập huấn
phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona;

- Công văn số 229/SYT-NV ngày 06/02/2020, về việc sử dụng khẩu trang
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

- Công văn số 230/SYT-NV ngày 07/02/2020, về việc đảm bảo cung ứng đủ
thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

- Công văn số 251/SYT-NV ngày 10/02/2020, về việc đồng ý tập huấn
phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;
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- Công văn số 254/SYT-NV ngày 10/02/2020, về việc hướng dẫn tổ chức
tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính
do nCoV;

- Công văn số 255/SYT-NV ngày 10/02/2020, về việc triển khai Quyết định
345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế, về việc ban hành Hướng dẫn cách ly y
tế tại nhà, tại cơ sở lưu trú để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tỉnh
do chủng virus Corona mới (2019-nCoV);

- Công văn số 256/SYT-NV ngày 10/02/2020, về việc triển khai Quyết định
số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế, về việc ban hành Hướng dẫn cách
ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
tính do chủng vi rut Corona mới;

- Công văn số 263/SYT-NV ngày 10/02/2020, về việc thực hiện Kết luận
của Thủ tướng Chính phủ tại cuộ họp thường trực về phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Công văn số 264/SYT-NV ngày 10/02/2020, về việc hỗ trợ Đài trong công
tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV;

- Đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch viêm phổi
cấp do củng Corona virus mới theo Quyết định số 47/QĐ-SYT ngày 30/01/2020
của Sở Y tế. Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch viêm phổi
cấp do củng Corona virus mới theo Kế hoạch.

- Thành lập Ban Chỉ đạo ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phòng, chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại Quyết định
số 69/QĐ-SYT ngày 06/02/2020 của Sở Y tế.

- Công văn số 227/SYT-KHTC ngày 06/02/2020, về việc đồng ý tập huấn
phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

- Đã triển khai các Kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, cụ thể:

+ Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra
với 3 tình huống (Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020).

+ Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do
nCoV gây ra (Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020).

+ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra
(Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020).

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, cơ quan liên quan cập nhật tình hình dịch
bệnh hàng ngày, triển khai Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do
nCoV gây ra theo các tình huống dịch, đẩy mạnh việc truyền thông về tình hình dịch
bệnh và các biện pháp phòng chống trên hệ thống thông tin đại chúng, tại cửa khẩu.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, tổ chức truyền thông trên các
phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng khuyến cáo cho người dân, cập nhật
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tình hình dịch bệnh và chia sẻ tới các cơ quan thông tin báo chí để chuyển tới người
dân. 

- Kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát, điều trị, đặc biệt tăng cường công tác
giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở y tế, sẵn sàng tiếp nhận,
cách ly, điều trị bệnh nhân và phòng chống nhiễm khuẩn tại bệnh viện để chủ động
ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập và lây lan. Kích hoạt 02 đội cơ động chống dịch tại
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành tổ chức
thường trực chống dịch, không để bị động khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc
bệnh xâm nhập vào tỉnh.

- Đã thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra đột xuất các đơn vị trực thuộc
(tại Bệnh viện Bà Rịa, Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ) vào chiều ngày 22/01/2020
(28 Tết); Kiểm tra công tác phòng chống dịch và kiểm dịch y tế cửa khẩu tại Khoa
Kiểm dịch Y tế biên giới – Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Lê Lợi và Bệnh
viện Bà Rịa vào chiều ngày 25/01/2020 (Mùng 01 Tết).

- Đã thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra đột xuất công tác phòng
chống dịch tại các đơn vị trong ngành và công tác vệ sinh khử khuẩn tại trường học
trên địa bàn thị xã Phú Mỹ vào ngày 02/02/2020.

- Báo cáo kịp thời theo cấp độ dịch với UBND tỉnh, Bộ Y tế về tình hình
dịch bệnh.

- Báo cáo số 19/BC-SYT ngày 07/02/2020 của Sở Y tế, về việc tình hình
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và một số biện
pháp phòng chống tại tỉnh BRVT;

- Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 18/KH-SYT ngày 07/02/2020, về việc đáp
ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona
(nCoV) tại tỉnh BRVT;

- Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 19/KH-SYT ngày 10/02/2020, về việc triển
khai công tác kiểm tra trong lĩnh vực y tế phòng, chống dịch viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

3. Hoạt động trọng tâm trong thời gian tới

Hiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV dự báo sẽ còn diễn biến phức
tạp, Sở Y tế tập trung đẩy mạnh triển khai các hoạt động phòng chống trong thời gian
tới như sau:

- Triển khai việc Khai báo y tế tại tất cả cửa khẩu đối với tất cả các hành
khách nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch.

- Đẩy mạnh việc giám sát bệnh viêm phổi nặng tại các cơ sở khám chữa
bệnh, giám sát dựa vào sự kiện, tổ chức cách ly, quản lý kịp thời các trường hợp
nhiễm bệnh và điều tra xác minh, xử lý ổ dịch.

9



- Khuyến cáo người dân không đi tới các khu vực đang có dịch khi không
cần thiết và chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh phù hợp theo khuyến các
của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, cách ly các
trường hợp khám bệnh viêm  đường hô hấp cấp tính; tăng cường phòng chống
nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế, áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng lây nhiễm
cho các cán bộ y tế, bố trí cán bộ trực 24/24; xử lý ngay các trường hợp bệnh tại
các cơ sở y tế của địa phương, chỉ vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên đối với các
trường hợp vượt khả năng điều trị. Bệnh viện Bà Rịa chuẩn bị sẳn cơ sở sẳn sàng
thu dung và điều trị người bệnh nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do nCoV theo chỉ
đạo của Bộ Y tế.

- Giao cho Giám đốc TTYT dự phòng là người phát ngôn của ngành Y tế về
tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Cung cấp thông tin chính
thức lên Website Sở Y tế và gửi cho cơ quan báo chí cung cấp thông tin cho công
đồng. Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng
chống tới các báo, đài để kịp thời cung cấp cho người dân; thường xuyên cập nhật
các khuyến cáo và đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tiếp tục tổ chức đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các địa
phương theo Kế hoạch của Sở Y tế.

Sở Y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và báo cáo kịp
thời cho UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

(Phụ lục các văn bản đính kèm).

Nơi nhận:
- TTr. Tỉnh ủy (để báo cáo); 
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Sở TTTT (p/hợp tuyên truyền);
- Đài BRT; Báo BR-VT;
- TTYT DP tỉnh;
- TTTT-GDSK;
- Các Phó GĐ SYT;
- Các phòng SYT;
- Các đơn vị trực thuộc SYT;
- Phòng YT các huyện, thị, thành;
- Công TTĐT ngành y tế;
- Lưu: VT, NV.

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An
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