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  UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

Số:              /BC-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2020 

 

BÁO CÁO 

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19  

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Cập nhật đến 16 giờ 00 ngày 25/12/2020) 
 
 

Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19, Sở Y tế, cơ quan thường trực 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: 79.767.036 người mắc; 1.749.956 người tử vong. 

2. Việt Nam: 1.433 người mắc trên 43 tỉnh, thành phố; 113 ca đang điều trị; 35 

ca tử vong; 1.281 ca bình phục.  

Tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn rất phức tạp, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca 

nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/12/2020 cho biết 

ghi nhận 12 ca mắc mới COVID-19 là công dân Việt Nam nhập cảnh ở Hà Nội 

được cách ly ngay. 

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

1. Số ca nhiễm xác định: 

- Cộng dồn: 68 người (Không có ca nhiễm phát hiện ngoài cộng đồng). 

- Bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện: 68 người. 

- Bệnh nhân đang điều trị: 0 người. 

2. Số trường hợp cách ly y tế tập trung được giám sát tại các cơ sở cách ly tập 

trung trên địa bàn tỉnh: 

- Cộng dồn: 6.780 người. 

- Hiện đang được cách ly, giám sát: 652 trường hợp tại các cơ sở cách ly và 

01 trường hợp cách ly sau điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền. 

3. 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 

Cơ sở cách ly theo QĐ 878/QĐ-BYT 1.058 506 

1 KTX Trường Trung cấp Y tế 150 102 

2 Trung đoàn Minh Đạm  400 0 

3 Trường Cao đẳng Vabis  400 351 

4 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh 108 53 
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Cơ sở cách ly theo QĐ 1246/QĐ-BYT 468 146 

1 Khách sạn Cap Saint Jacques  100 0 

2 Khách sạn Hoa Phượng Đỏ  100 85 

3 Khách sạn Ngọc Hân  72 10 

4 Khách sạn Cao su  120 18 

5 Khách sạn Minh Đạm 76 33 

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

- Cộng dồn: 1.867 người 

- Hiện còn đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 03 người (03 bệnh nhân COVID-

19 đã xuất viện, đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú tại phường 1, TP. Vũng Tàu). 

5. Số trường hợp tự theo dõi sức khỏe: Cộng dồn: 4.091 người. 

- Hiện còn tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú: 00 người. 

6. Số tàu và thuyền viên, khách được kiểm dịch: 

- Cộng dồn: 2.095 thuyền viên/ 227 tàu đã được cách ly tập trung tại các cơ 

sở cách ly không thu phí và có thu phí của tỉnh. 

III. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

1. Tiếp nhận c ng d n Việt Nam từ Nhật Bản v  cách ly tại tỉnh (Cơ sở cách ly 

Trường Cao đẳng Vabis) 

Cơ sở cách ly Trường Cao đẳng Vabis đã tiếp nhận 351 người (Trong đó: 175 

Nam, 176 Nữ) từ Nhật bản về cách ly tập trung vào lúc 02 giờ 30 sáng ngày 

21/12/2020. Ngày 22/12/2020, đã lấy mẫu xét nghiệm lần I, tất cả kết quả âm tính. 

2. Công tác hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao 

động tay ngh  cao, nhà quản lý doanh nghiệp (gọi tắc là các chuyên gia) nhập 

cảnh vào Việt Nam, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc 

Tổng số các chuyên gia nhập cảnh vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để làm việc và 

cách ly tại tỉnh, cộng dồn: 1.729 chuyên gia. Các chuyên gia đến từ 27 quốc gia, 

đứng đầu là Malaysia với 296 chuyên gia; thứ 2 là Trung Quốc với 198 người; thứ 3 

là Anh với 102 chuyên gia; thứ 4 là Thái Lan với 97 chuyên gia; thứ 5 là Nga với 

89 chuyên gia và các chuyên gia đến rải rác từ các nước. 

- Số các chuyên gia đã hoàn thành cách ly: 1.548 chuyên gia 

- Số các chuyên gia hiện còn đang cách ly y tế tại các cơ sở cách ly có thu phí 

trên địa bàn tỉnh: 146 người. 

- Số chuyên gia của các công ty, doanh nghiệp, dự án, tập đoàn dự kiến vào 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc: 252 người trong thời gian tới. 

3. Tiếp tục công tác hỗ trợ trao đổi thuy n viên 

- Tổng số thuyền viên nhập cảnh, thực hiện thay đổi thuyền viên và cách ly tại 

tỉnh, cộng dồn: 2.104 thuyền viên. 

- Tổng số thuyền viên đã hoàn thành cách ly: 1.949 thuyền viên. 

Tổng số thuyền viên hiện còn đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung 

không thu phí trên địa bàn tỉnh: 146 người. 
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IV. PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục triển khai các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 

2/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 và Văn bản số 13550/UBND -VP ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh. 

- Thực hiện Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường giám sát và quản lý người 

nhập cảnh. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24/CT-B T ngày 24/11/2020 của Bộ   tế về 

việc tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-1. 

- 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. 

- 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. 

- 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 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./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- 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 S T (để biết); 

- T4G; Website; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

  Phạm Minh An 
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