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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: 110.395.154 người mắc; 2.438.853 người tử vong trên 221 quốc 

gia, vùng lãnh thổ.  

2. Việt Nam: 2.329 người mắc trên 47 tỉnh, thành phố; 35 ca tử vong; 1.580 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 17/2/2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 

cho biết có 18 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương, trong đó có 7 ca liên quan 

đến ổ dịch Cẩm Giàng. 

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

lây nhiễm trong cộng đồng là 737 trường hợp tại 14 tỉnh thành, cụ thể là: Hải 

Dương (557), Quảng Ninh (60); TP. Hồ Chí Minh (36), Hà Nội (35), 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. 

Ngày 15/2/2021, 02 bệnh nhân này đã có xét nghiệm âm tính lần I. 
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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: 254 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 1.058 147 911 

1 KTX Trường Trung cấp Y tế 150 82 68 

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 65 43 

Cơ sở cách ly theo QĐ 1246/QĐ-BYT 468 107 352 

1 Khách sạn Cap Saint Jacques  100 0 100 

2 Khách sạn Hoa Phượng Đỏ  100 21 79 

3 Khách sạn Ngọc Hân  72 25 47 

4 Khách sạn Cao su  120 34 86 

5 Khách sạn Minh Đạm 76 27 49 

3. Số trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 

- Cộng dồn: 2.608 người 

- Hiện còn đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 242 người. 

4. Số trường hợp tự theo dõi sức khỏe:  

- Cộng dồn: 19.377 người. 

- Hiện còn tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: 15.674 người. 

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. 
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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. 

- Các trường hợp về từ các chuyến bay có ca bệnh dương tính, tiếp xúc gần với 

các 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. 

- Các trường hợp đi từ các tỉnh có ca bệnh cộng đồng (không phải vùng dịch) 

phải thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà. 

Tính đến 08 giờ 00 ngày 18/02/2021, 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): 38 trường hợp. 

Trong đó: 26 trường hợp F1 này có kết quả âm tính lần I, 12 trường hợp về từ Hải 

Dương sẽ lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 18/02/2021. 

- Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú (F2): 242 trường hợp. 

- Tổng số theo dõi sức khỏe tại nhà (F3): 15.674 trường hợp. 

(Các trường hợp đã hoàn thành cách ly không tính cộng dồn, chỉ tính các 

trường hợp còn đang thực hiện giám sát). 

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 đang thực hiện giám sát 185 trường hợp F2 và 15.674 trường 

hợp F3: 

- Hiện đang thực hiện cách ly tại nhà (F2) đối với những trường hợp đi về từ 

vùng có dịch theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế: 185 trường hợp, giảm 96 trường 

hợp so với ngày hôm qua (281 trường hợp). Các trường hợp giảm đã hoàn thành cách 

ly. 

+ TP Vũng Tàu: 04 người từ vùng dịch. 

+ Huyện Châu Đức: 165 trường hợp cách ly tại nhà (05 trường hợp tiếp xúc 

với tiếp xúc gần ca bệnh xác định và 160 trường hợp trở về từ vùng dịch). 

+ Huyện Xuyên Mộc: 04 người trở về từ vùng dịch. 

+ Huyện Long Điền: 02 người từ vùng dịch. 

+ Huyện Đất Đỏ: 01 người từ vùng dịch. 

+ Thị xã Phú Mỹ: 09 người từ vùng dịch. 

- Tự theo dõi sức khỏe (F3) đối với những trường hợp đi về từ các tỉnh có ca 

bệnh trong cộng đồng (không ở vùng có dịch): 15.674 trường hợp, tăng thêm 1.286 

trường hợp so với ngày hôm qua (14.388 trường hợp). 

+ Tại xã Phú Mỹ: 2.111 người; 

+ TP Vũng Tàu: 587 người; 

+ TP Bà Rịa: 77 người; 

+ Huyện Xuyên Mộc: 2.137 người; 

+ Huyện Châu Đức: 9.801 người. 

+ Huyện Đất Đỏ: 707 người. 

+ Huyện Long Điền: 254 người. 
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1.2. Tiếp nhận thông tin các trường hợp trở về từ Cẩm Giàng-Hải Dương:  

- 01 trường hợp ở thị xã Phú Mỹ, hiện vẫn còn ở tỉnh Hải Dương. 

- 02 trường hợp ở huyện Châu Đức, hiện vẫn còn ở tỉnh Hải Dương. 

- Tối 17/02/2021, đã phát hiện và chuyển cách ly tập trung tại cơ sở Ban Bảo 

vệ sức khỏe cán bộ tỉnh cũ 12 người trở về từ tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau: 

+ 04 người từ huyện Chí Linh, trở về TP Vũng Tàu ngày 15/2/2021; 

+ 05 người từ huyện Thanh Hà, trở về TP Vũng Tàu ngày 15/02/2021; 

+ 02 người từ huyện Ninh Giang, trở về TP Vũng Tàu ngày 15/02/2021; 

+ 01 người từ huyện Gia Lộc, trở về TP Vũng Tàu ngày 15/02/2021. 

(Hôm nay, 18/02/2021 sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp này) 

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

hợp F1 và 57 trường hợp F2.  

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. 
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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) 

- 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. 

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. 

Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trong 02 ngày. Kết 

quả xét nghiệm 2.002 mẫu của CBCCVC: ngày 15/2/2021 (647 mẫu xét nghiệm) và 

ngày 16/02/2021 (1355 mẫu xét nghiệm) đều âm tính. 

Sở Y tế đã có văn bản số 715/BCĐ-YT ngày 15/02/2021 về việc tổ chúc lấy 

mẫu xét nghiệm. Theo đó, đối với các cơ quan, đơn vị chưa đăng ký danh sách xét 

nghiệm, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị khẩn trương gửi danh sách đăng ký về Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Y tế để xây kế hoạch và xét 

nghiệm sau.  
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4. Công tác điều trị COVID-19: 

- Đã thành lập Bệnh viện điều trị Covid-19 trên cơ sở TTYT huyện Long 

Điền, quy mô 100 giường bệnh, chuyên điều trị bệnh Covid-19 theo Quyết định số 

2208/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Bệnh viện điều 

trị COVID-19 trên cơ sở sử dụng Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Hiện tại TTYT 

huyện Long Điền đang điều trị 02 bệnh nhân (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). 

- Các bệnh viện, trung tâm y tế tổ chức khu điều trị Covid-19 trên cơ sở sử 

dụng khoa truyền nhiễm, đơn nguyên điều trị bệnh truyền nhiễm sẵn sàng thu dung 

điều trị bệnh nhân. 

- Đã xây dựng kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến đáp ứng với từng cấp độ 

dịch, trong trường hợp dịch COVD-19 lan trong cộng đồng. 

- Các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn và triển 

khai điều trị theo “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút 

Corona mới (SARS-CoV-2)” cập nhật mới nhất ban hành tại Quyết định 3351/QĐ-

BYT ngày 29/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

5. Công tác chuẩn bị tiêm phòng Vắc xin: 

* Nguồn Vắc xin sử dụng trong tiêm phòng: 

1. Nguồn từ Bộ Y tế phân bổ: 

- Vắc xin được viện trợ theo chương trình “Giải pháp tiếp cận vắc xin 

COVID-19 toàn cầu” (COVAX Facility) do GAVI COVAX AMC cam kết hỗ trợ; 

Vắc xin được sử dụng trong đợt này là vắc xin của Hãng AstraZeneca (Vương quốc 

Anh) sản xuất. Thực hiện theo Quyết định 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ 

Y tế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai theo tiến 

độ trong Quý I/2021. 

2. Nguồn của địa phương: 

- Theo kế hoạch riêng của Tỉnh (UBND Tỉnh đã có công văn gửi Bộ Y tế 

đăng ký mua Vắc xin). 

* Dự kiến lộ trình sử dụng Vắc xin theo tiến độ: 

1. Quý I/2021: 

- Nhóm đối tượng ưu tiên: Nhân viên y tế; Nhân viên tham gia phòng chống 

dịch (BCĐ các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên,...). 

- Số lượng đối tượng dự kiến: 4.826 

- Nguồn vắc xin: Bộ Y tế phân bổ. 

2. Quý II/2021: 

- Nhóm đối tượng ưu tiên: Cán bộ hải quan; Cán bộ ngoại giao; Lực lượng 

quân đội; Lực lượng công an; Giáo viên. 

- Số lượng đối tượng dự kiến: 300 

- Nguồn vắc xin: Bộ Y tế phân bổ. 

3. Quý III, IV/2021: 
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- Nhóm đối tượng ưu tiên: Giáo viên; Người trên 65 tuổi; Những người cung 

cấp dịch vụ thiết yếu: hải quan, ngoại giao, hàng không, vận tải, du lịch; Những 

người mắc bệnh mạn tính trưởng thành. 

- Số lượng đối tượng dự kiến: 4.182 

- Nguồn vắc xin: Bộ Y tế phân bổ. 

IV. Một số nội dung cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới 

 “Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, 

không được chủ quan, lơ là; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai 

các hoạt động phòng chống dịch COVID-19.” 

- Các đơn vị, địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát, điều tra dịch tễ những 

trường hợp trở về từ vùng dịch và khu vực cận vùng dịch, cung cấp thông tin cho 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố để 

hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

- Tiếp tục khẩn trương thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại các văn bản 

của các cấp. 

- Tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – 

Không tập trung – Khai báo y tế) trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của 

Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách 

ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản 

xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu..., trên các phương tiện giao thông công cộng, 

đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

- Để đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình 

thường mới”, đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu thực 

hiện mục tiêu kép, tiếp tục duy trì triển khai Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch 

COVID19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” được ban hành kèm theo 

Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/09/2020 của Bộ Y tế; Tài liệu bao gồm các 

hướng dẫn cụ thể và chi tiết phòng, chống dịch COVID-19 tại hộ gia đình; nhà 

chung cư; cơ sở giáo dục các cấp từ mầm non tới đại học; trụ sở làm việc; trong các 

cuộc họp; trên các phương tiện giao thông công cộng; tại trung tâm thương mại, 

siêu thị; tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; tại cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn, uống phục vụ tại chỗ; tại chợ đầu mối, chợ dân sinh. 

- Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới trên biển, quản lý 

chặt chẽ hoạt động xuất nhậu cảnh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động nhập cảnh trái 

phép gây lây lan dịch bệnh cộng đồng. 

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập 

khẩu. Thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống lây nhiễm COVID-19 từ nguồn 

thực phẩm nhập khẩu; phối hợp lấy mẫu, xét nghiệm các thực phẩm từ nguồn nhập 

khẩu để xác định, đánh giá nguy cơ lây nhiễm.  
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- Các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc 

phòng, chống dịch trong các cơ sở y tế; tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp 

lý ngay từ khâu tiếp đón bệnh nhân, phòng ngừa lây nhiễm, tăng cường kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong bệnh viện; xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm 

trong số các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt 

trong cộng đồng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, để người dân luôn đề phòng dịch bệnh nhưng không gây hoang 

mang. Phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền chú trọng các kiến thức cơ bản về y tế 

dự phòng, nâng cao sức khỏe; các bài học, kinh nghiệm về phát hiện ổ dịch, khoanh 

vùng dập dịch, điều trị. 

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./. 

 

 

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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