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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: 112.613.892 người mắc; 2.494.456 người tử vong trên 227 quốc 

gia, vùng lãnh thổ.  

2. Việt Nam: 2.403 người mắc trên 47 tỉnh, thành phố; 35 ca tử vong; 1.760 ca 

bình phục. Số mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước từ ngày 27/02/2021 đến nay là 

808 người. 

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: 80 người. 

- Bệnh nhân đang điều trị: 00 trường hợp. 

- Cách ly sau điều trị: 09 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: 8.373 người. Hiện đang được cách ly, giám sát: 255 

trường hợp tại các cơ sở cách ly. Cụ thể: Các cơ sở cách ly theo Quyết định 

878/QĐ-BYT là 107 người  và cơ sở cách ly theo Quyết định 1246/QĐ-BYT là 148 

người. 

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

chứa tại các cơ sở cách ly theo Quyết định 878/QĐ-BYT là 1.058 người, tại các cơ 

sở cách ly theo Quyết định 1246/QĐ-BYT là 468 người. 

3. Số trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Cộng dồn: 2.670 người. 

Hiện còn đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 166 người. 

4. Số trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: Cộng dồn: 20.086 

người. Hiện còn theo dõi là: 17.937 người. 
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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: 

Tính đến 14 giờ 30 ngày 24/02/2021, 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 

như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh,...(Danh sách các địa 

phương đính kèm báo cáo), thông tin cụ thể như sau: 

- Tổng số các trường hợp đang cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung (F1) 

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

các ca bệnh dương tính, đi về từ vùng dịch phải thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở 

cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 02 lần): 23 trường hợp. Các trường hợp này 

đã có kết quả âm tính lần I. 

- Tổng số các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú (F2) (Các 

trường hợp này về từ các điểm theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế phải cách ly tại 

nhà và lấy mẫu xét nghiệm): 166 trường hợp. 

- Tổng số các trường hợp đang được theo dõi sức khỏe tại nhà (F3) (Các trường 

hợp này 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): 17.937 trường hợp. 

Ngày 20/02/2021, đã giám sát thêm và chuyển cách ly tập trung tại cơ sở Ban 

Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh cũ: 04 người trở về từ tỉnh Hải Dương (03 người) và 

tỉnh Hưng Yên (01 người). Các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày 

21/2/2021 và có kết quả âm tính lần I. 

- 02 người về từ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, trở về TP Vũng Tàu ngày 

09/2/2021; 

- 01 người về từ TP Hải Dương, trở về TP Vũng Tàu ngày 15/02/2021; 

- 01 người về từ huyện Yên Mỹ, tỉnh Hải Dương, trở về TP Vũng Tàu ngày 

19/02/2021. 

Ngày 22/02/2021, đã giám sát và chuyển cách ly tập trung (cơ sở Ban Bảo vệ 

Sức khỏe cán bộ tỉnh cũ) 01 người đi từ huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương về thị xã 

Phú Mỹ ngày 15/02/2021. Ngày 23/02/2021 đã lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm 

tính. 

 Ngày 23/02/2021: đã giám sát và chuyển cách ly tập trung (cơ sở Ban Bảo vệ 

Sức khỏe cán bộ tỉnh cũ) 01 người trở về từ tỉnh Hải Dương và 03 người trở về từ TP 

Hải Phòng. Ngày 24/02/2021 sẽ lấy mẫu xét nghiệm. 

- 01 người từ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trở về huyện Đất Đỏ ngày 

19/02/2021; 
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- 01 người từ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, trở về TP Vũng Tàu ngày 

20/02/2021; 

- 02 người từ quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, trở về TP Vũng Tàu ngày 

22/02/2021. 

- Cách ly tại nhà 01 trường hợp tiếp xúc với tiếp xúc gần ca bệnh xác định vời 

BN làm việc tại bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng. 

2. Liên quan đến các ca bệnh COVID-19 trên tàu OCEAN AMAZING: 

Ngày 20/02/2021, tàu OCEAN AMAZING (Quốc tịch tàu: Singapore) trên 

đường từ Indonesia đến Việt Nam giao hàng (chuẩn bị vào đến vùng biển Việt Nam), 

trên tàu có 01 trường hợp tử vong (nguyên nhân tử vong theo báo cáo của tàu: tự tử). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị liên 

quan thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn bờ biển, đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-

CoV-2 cho 20/21 thuyền viên tàu OCEAN AMAZING (ngoại trừ 01 trường hợp tử 

vong).  

Theo thông báo kết quả xét nghiệm ngày 20/02/2021 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: có 05 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 01 

trường hợp không khẳng định (nghi ngờ). Ngày 22/02/2021, các mẫu này đã được 

chuyển Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm, giải trình tự gene.  

Sáng ngày 23/02/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện lấy mẫu 

và xét nghiệm lần 2 cho 20 thuyền viên tàu OCEAN AMAZING; Theo thông báo kết 

quả xét nghiệm lần 2 ngày 23/02/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu: có 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 02 trường hợp 

không khẳng định (nghi ngờ). 

Hiện các thuyền viên còn trên tàu OCEAN AMAZING, chưa làm thủ tục nhập 

cảnh vào Việt Nam; Sau khi họp với chủ hàng và các bên liên quan, chủ tàu OCEAN 

AMAZING đang làm thủ tục xin phép cho tàu quay về Indonesia để thay đổi toàn bộ 

thuyền viên, khử trùng tàu, sau đó sẽ quay lại Việt Nam để xếp dỡ hàng. 

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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