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 BÁO CÁO  

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 

(Đến 15h00 ngày 27/8/2021) 

 

I. Tình hình trong ngày 

- Số ca bệnh xác định mới: 0 

- Số trường hợp cách ly, giám sát mới trong ngày: 27 

 - Số trường hợp hoàn thành thời gian cách ly: 33 

        - Số liều Vắc-xin tiêm trong ngày: 0 

 II. Số liệu cộng dồn: 

1. Số ca bệnh xác định: 02 trường hợp. 

2. Số vắc xin tiêm phòng cộng dồn: 7.181 liều. 

3. Số trường hợp hoãn tiêm cộng dồn: 53 trường hợp 

4.Tổng số trường hợp đã được cách ly và giám sát: 4.634 trường hợp 

 - Cách ly tại cơ sở y tế (tại Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện): 09 

trường hợp 

- Cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung: 328 trường hợp 

- Cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 4.297 trường hợp 

5. Tổng số trường hợp đang được cách ly, giám sát: 516 trường hợp: 

- Cách ly tập trung là 25 trường hợp: 11 người tại trường Mầm non Gia 

Minh; 02 người tại trường Mầm non Gia Phú; 12 người tại Phòng khám đa khoa 

Gia Lạc. 

- Cách ly tại nhà 491 trường hợp: 481F2 trường hợp, 7F1 cách ly tại nhà sau 

cách ly tập trung, 02 người từ nước ngoài về theo dõi sau cách ly tập trung, 01F0 đã 

điều trị khỏi hiện tại đang cách ly tại nhà. 

 6. Tổng số các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm SARS-Cov-2: 7.063 

trường hợp; (trong đó lấy mẫu ban chỉ đạo các cấp, công an, quân đội 725 

trường hợp). 

 III. Các hoạt động chỉ đạo: 

 - Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường 

thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, nhất 

là tập trung kiểm tra, rà soát, lập danh sách, hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện 

các biện pháp phòng, chống, các biện pháp cách ly, giám sát và tổ chức lấy mẫu 

xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng từ vùng dịch trở về địa phương (đặc 

biệt là từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội …); tích cực 

chỉ đạo thực hiện khai báo y tế bằng các ứng dụng như: VHD, Bluezone, Ncovi…, 

sử dụng mã QRCode cho cơ quan, đơn vị phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 theo yêu cầu. 
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 - Chỉ đạo Công an huyện, các đơn vị liên quan và UBND xã, thị trấn tăng cường 

phòng ngừa, quản lý kịp thời phát hiện những trường hợp công dân từ vùng dịch 

bệnh trở về địa phương, các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Trong trường hợp nhận được thông tin có người từ vùng dịch 

trở về kịp thời phối hợp với Trung tâm y tế huyện, UBND xã có công dân tiến 

hành các biện pháp y tế dự phòng cần thiết, đặc biệt là phương án kiểm soát, đưa 

đối tượng về điểm cách ly tập trung.   

- Rà soát, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm các lực lượng của đơn vị về 

phòng, chống dịch Covid-19 từ thôn, xóm, phố, hộ gia đình, tổ sản xuất, nhất là 

những khu nhà trọ cho công nhân, các chợ, các địa điểm công cộng,… Đặc biệt 

chỉ đạo tổ giám sát tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các điểm cách 

ly tại nhà, xử lý nghiêm mọi trường hợp và hành vi vi phạm.  

 - Ngày 26/8/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã ra 

Quyết định cách ly tập trung tại trường Mầm non xã Gia Phú đối với 01 trường 

hợp đi về từ Xóm 9, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn. 

- Trong ngày 27/8/2021 tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch (Chốt thôn 

Đá Hàn- Gia Hòa; bến đò ngang của xã Gia Trấn; chốt Ngã 3 Gián Khẩu-xã Gia 

Trấn) số lượng người qua 03 chốt kiểm soát trung bình 442 lượt người và 386 lượt 

phương tiện/ngày được kiểm tra. Đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện trường 

hợp nào nghi ngờ mắc Covid-19. 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- BCĐ tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thường trựcHuyện uỷ;                

- Thường trực HĐND huyện;    

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vũ Thị Dược 
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