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Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh như 

sau: 

I. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và Việt Nam 

1. Thế giới: 109.655.194 người mắc; 2.417.160 người tử vong trên 221 quốc 

gia, vùng lãnh thổ.  

2. Việt Nam: 2.271 người mắc trên 47 tỉnh, thành phố; 35 ca tử vong; 1.568 ca 

bình phục.  

Trong 1 tháng qua, số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới đã 

giảm 44,5%, mức giảm lớn nhất và được duy trì lâu nhất kể từ khi đại dịch COVID-

19 khởi phát hồi đầu năm 2020. 

Đến hết ngày 15/2/2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 

cho biết có 42 ca mắc mới COVID-19 trong nước được ghi nhận tại Hải Dương và 

Hà Nội. 

Tính từ ngày 27/01/2021 đến sáng nay, nước ta ghi nhận số ca mắc COVID-19 

lây nhiễm trong cộng đồng là 679 trường hợp tại 14 tỉnh thành, cụ thể là: Hải 

Dương (501), Quảng Ninh (59); TP. Hồ Chí Minh (36), Hà Nội (34), Gia Lai (27), 

Bình Dương (06), Bắc Ninh (05), Điện Biên (03), Hòa Bình (02), Hưng Yên (02), 

Hòa Bình (02), Bắc Giang (02), Hải Phòng (01), và Hà Giang (01). 

II. Tình hình dịch COVID-19 tại Bà Rịa-Vũng Tàu 

1. Số ca nhiễm xác định: 

- Cộng dồn: 80 người (Không có ca nhiễm phát hiện ngoài cộng đồng). 

- Bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện: 78 người. 

- Bệnh nhân đang điều trị: 02 trường hợp (Trường hợp công dân Việt Nam từ 

Hòa Kỳ về cách ly tại cơ sở Trường Cao đẳng Vabis từ ngày 29/01/2021, có kết quả 

xét nghiệm lần I dương tính với SARS-CoV-2 ngày 30/01/2021). Hiện đang được 

cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tình hình sức khỏe tốt. 
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- Cách ly sau điều trị: 07 bệnh nhân dương tính đã xuất viện và tiếp tục cách 

ly tại khu cách ly sau điều trị của TTYT huyện Long Điền. 

- Số trường hợp cách ly tập trung được giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung 

trên địa bàn tỉnh: Cộng dồn: 8.327 người. 

- Hiện đang được cách ly, giám sát: 263 trường hợp tại các cơ sở cách ly.  

2. Các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh: 09 cơ sở với sức chứa 1.526 người. 

STT Cơ sở cách ly Sức chứa Đang 

cách ly 

Sức chứa 

còn lại 

Cơ sở cách ly theo QĐ 878/QĐ-BYT 1.058 140 918 

1 KTX Trường Trung cấp Y tế 150 67 83 

2 Trung đoàn Minh Đạm  400 0 400 

3 Trường Cao đẳng Vabis  400 0 400 

4 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh 108 73 35 

Cơ sở cách ly theo QĐ 1246/QĐ-BYT 468 123 345 

1 Khách sạn Cap Saint Jacques  100 0 100 

2 Khách sạn Hoa Phượng Đỏ  100 21 79 

3 Khách sạn Ngọc Hân  72 26 46 

4 Khách sạn Cao su  120 40 80 

5 Khách sạn Minh Đạm 76 36 40 

 Các trường hợp công dân Việt Nam từ Hòa Kỳ về cách ly tại cơ sở Trường Cao 

đẳng Vabis từ ngày 29/01/2021 có kết quả xét nghiệm âm tính 02 lần và đủ thời 

gian cách ly. Đã hoàn thành cách ly ngày 12/02/2021. 

III. Ứng ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 tại các tỉnh thành trên toàn quốc 

1. Công tác truy vết, giám sát, cách ly các trường hợp đi về từ vùng dịch, cách 

ly và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm: 

Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh, đã khẩn trương 

chỉ đạo các đơn vị trực thuộc toàn ngành Y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống có 

thể xảy ra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thần tốc truy vết các trường 

hợp đi về từ vùng dịch, cách ly và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. 

Nguyên tắc truy vết: 

- Các trường hợp về từ các điểm theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế phải 

cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm 02 lần. 

- Các trường hợp về từ các chuyến bay có ca bệnh dương tính phải thực hiện 

cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 02 lần. 
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- Các trường hợp đi từ các tỉnh có ca bệnh cộng đồng phải thực hiện khai báo y 

tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà. 

Tính đến 08 giờ 00 ngày 16/02/2021, đã truy vết các trường hợp về từ vùng 

dịch, ổ dịch tại các tỉnh thành theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế và các tỉnh thành, 

thông tin cụ thể như sau: 

- Tổng số cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung (F1): 26 trường hợp, tất 

cả trường hợp F1 này có kết quả âm tính lần I. 

- Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú (F2): 338 trường hợp. 

- Tổng số theo dõi sức khỏe tại nhà (F3): 14315 trường hợp. 

(Các trường hợp đã hoàn thành cách ly không tính cộng dồn). 

1.1. Giám sát các trường hợp trở về từ Quảng Ninh, Hải Dương, Bình Dương và 

thành phố Hồ Chí Minh:  

Đã phát hiện và giám sát 281 trường hợp F2 và 13.847 trường hợp F3: 

- Đang thực hiện cách ly tại nhà (F2): 281 trường hợp, tăng thêm 168 trường 

hợp so với ngày hôm qua (113 trường hợp). 

+ TP Vũng Tàu: 75 người từ vùng dịch. 

+ Huyện Châu Đức: 172 trường hợp cách ly tại nhà (05 trường hợp tiếp xúc 

với tiếp xúc gần ca bệnh xác định và 167 trường hợp trở về từ vùng dịch). 

+ Huyện Xuyên Mộc: 30 trường hợp (29 người trở về từ vùng dịch và 01 

trường hợp tiếp xúc). 

+ Huyện Long Điền: 01 người (01 người từ vùng dịch); 

+ Huyện Đất Đỏ: 01 người (01 người từ vùng dịch). 

+ Thị xã Phú Mỹ: 04 người. 

- Tự theo dõi sức khỏe: 14315 trường hợp, tăng thêm 468 trường hợp so với 

ngày hôm qua (13.847 trường hợp). 

+ Tại xã Phú Mỹ: 1797 người; 

+ TP Vũng Tàu: 85 người; 

+ TP Bà Rịa: 25 người; 

+ Huyện Xuyên Mộc: 2.137 người; 

+ Huyện Châu Đức: 9.385 người. 

+ Huyện Đất Đỏ: 632 người. 

+ Huyện Long Điền: 254 người. 

1.2. Các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định: liên quan có 26 trường 

hợp F1 và 57 trường hợp F2.  
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Bệnh nhân mã số BN2027: liên quan có tổng cộng có 18 (F1) và 44 (F2) 

- 11 trường hợp (F1) tại TP Vũng Tàu tiếp xúc gần ca bệnh xác định, cách ly 

tập trung tại cơ sở cách ly Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh cũ, tất cả có kết quả xét 

nghiệm lần I âm tính; 

- Ngày 09/02/2021, phát hiện thêm 07 trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác 

định, cách ly tập trung tại cơ sở cách ly Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh cũ; đã lấy 

mẫu xét nghiệm lần I vào ngày 10/2/2021, tất cả có kết quả âm tính. 

- 44 trường hợp (F2) tiếp xúc với tiếp xúc gần với BN2027 đang thực hiện cách 

ly tại nhà. 

Bệnh nhân mã số BN2034: liên quan có tổng cộng có 02 (F1) và 02 (F2) 

- 01 trường hợp (F1) tại TP Vũng Tàu tiếp xúc gần ca bệnh xác định, cách ly 

tập trung tại cơ sở cách ly Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh cũ; kết quả xét nghiệm 

lần I âm tính; 

- 01 trường hợp (F1) tại huyện Châu Đức tiếp xúc gần ca bệnh xác định, cách 

ly tập trung tại cơ sở cách ly Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh cũ; đã lấy mẫu xét 

nghiệm, kết quả xét nghiệm lần I âm tính; 

- 02 trường hợp (F2) tiếp xúc với tiếp xúc gần với BN2034 đang thực hiện cách 

ly tại nhà. 

Bệnh nhân mã số BN1979: liên quan có tổng cộng có 03 (F1) và 05 (F2) 

- 02 trường hợp (F1) tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức tiếp xúc gần ca 

bệnh xác định, cách ly tập trung tại TTYT huyện Châu Đức và 01 trường hợp con bà 

Nguyễn Thị Giỏi (cách ly tập trung) 3 ngày tuổi, ngày 07/02/2021 có đến khu nhà trọ 

có ca bệnh dương tính nên chuyển cách ly tại TTYT huyện Châu Đức. Kết quả xét 

nghiệm 03 trường hợp này âm tính lần I; 

- 05 trường hợp (F2) tiếp xúc với tiếp xúc gần với BN1979 cách ly tại nhà. 

Bệnh nhân mã số BN2029: liên quan có tổng cộng có 01 (F1) và 02 (F2) 

- Ngày 09/02/2021, có 01 trường hợp (F1) tiếp xúc gần ca bệnh xác định, cách 

ly tập trung tại cơ sở cách ly Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh cũ; Kết quả xét 

nghiệm âm tính lần I. 

- 02 trường hợp (F2) tiếp xúc với tiếp xúc gần với BN2029 đang thực hiện cách 

ly tại nhà. 

Liên quan đến bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh 

(tối ngày 10/02/2021): tổng cộng có 03 (F2) 

- 01 trường hợp tại TP Vũng Tàu, 01 tại huyện Xuyên Mộc và 01 TP Bà Rịa đã 

thực hiện cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm âm tính. 

Liên quan đến bệnh nhân BN 2014 tại Công ty Mắt Bão Thành phố Hồ chí 

Minh: tổng cộng có 02 (F1) và 01 (F2) 
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- 01 trường hợp TP Vũng Tàu: qua xác minh trường hợp này có đến Công ty 

Mắt Bão và trở về nhà tại TP Vũng Tàu từ ngày 24/01/2021. Đã được hướng dẫn tự 

theo dõi sức khỏe. 

- 01 trường hợp xã Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ và 01 trường hợp xã Nghĩa Thành 

huyện Châu Đức (F1) tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, đã chuyển cách ly tập trung 

tại cơ sở Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh cũ, đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính 

lần I. 

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: tiếp tục cập nhật các điểm thông 

báo của Bộ Y tế, thông tin rộng rãi để người dân biết khai báo; thực hiện các biện 

pháp giám sát và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

Ngành Y tế đang phối hợp các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục thông báo và 

điều tra, truy vết, cập nhật tình hình và báo cáo kịp thời. 

2. Thiết lập chốt kiểm tra khai báo y tế: 

Thực hiện Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về 

việc thành lập các Tổ công tác, Chốt kiểm tra liên ngành kiểm soát về khai báo y tế 

và giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông và Vận tải và địa phương Châu Đức, 

Xuyên Mộc và Phú Mỹ đã thành lập 03 chốt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ 

mỗi ngày từ ngày 9/2/2021, cụ thể như sau: 

Chốt 1: Quốc lộ 51 – khu vực giáp ranh thị xã Phú Mỹ và huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai; 12 đồng chí: 04 công an, 04 giao thông và 04 y tế. Trung bình có 

1254 lượt khai báo y tế trên ngày tại Chốt. 

Chốt 2: Quốc lộ 55 – khu vực giáp ranh huyện Xuyên Mộc và huyện Hàm Tân, 

tỉnh Bình Thuận; 06 đồng chí: 02 công an, 02 giao thông và 02 y tế. Trung bình có 

243 lượt khai báo y tế trên ngày tại Chốt. 

Chốt 3: Quốc lộ 56 – khu vực giáp ranh huyện Châu Đức và huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai; 06 đồng chí: 02 công an, 02 giao thông và 02 y tế. Trung bình có 121 

lượt khai báo y tế trên ngày tại Chốt. 

3. Công tác lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức, 

viên chức: 

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tổ  

chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. 
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Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, cụ thể như sau:   

1. Thời gian: 02 ngày; từ ngày 15/02/2021 - 16/02/2021  

2. Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số 19 Phạm 

Ngọc Thạch, phường Phước Hưng – TP. Bà Rịa – tỉnh BRVT. 

3. Lịch khung giờ tổ chức lấy mẫu: Theo phụ lục đính kèm 

4. Kết quả xét nghiệm ngày 15/2/2021: 647 mẫu xét nghiệm của CBCCVC đều 

âm tính. 

 Kính đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, Báo BRVT, 

Đài PTTH tỉnh triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức biết và thực hiện. 

Trên đây là báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

trong tình hình mới, Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo kịp thời./. 

(Đính kèm khung giờ tổ chức lấy mẫu) 
 

Nơi nhận: 
- TTr. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TTr. HĐND tỉnh (báo cáo); 
- TTr. UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 ngành Y tế; 

- Các PGĐ SYT (để biết); 
- T4G; Website; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 
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