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Số: 1271 /BC-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 3

năm 2020

BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
(Từ 16g00 ngày 23/3/2020 đến 15g00 ngày 24/3/2020)
I. Tình hình dịch bệnh tại Ninh Thuận: Tính đến 15g00 ngày 24/3/2020
có 02 trường hợp nhiễm COVID-19 từ Malaysia về ngày 04/3/2020, xét nghiệm
dương tính ngày 16/3/2020 và ngày 18/3/2020.
II. Các hoạt động đã triển khai:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành:
- UBND tỉnh ban hành công văn số 891/UBND-VXNV ngày 23/3/2020
về việc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng,
tôn giáo; Công văn số 898/UBND-VXNV ngày 24/3/2020 về việc vận động
người dân khai báo y tế toàn dân NCOVI; Công văn số 899/UBND-VXNV ngày
24/3/2020 về việc Triển khai thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP của Văn
phòng Chính phủ.
- Ngày 24/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh tổ chức họp trực
tuyến triển khai công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ; Báo cáo
số 74/BC-BCĐ ngày 24/3/2020 công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên
địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 16/3/2020 đến ngày 24/3/2020; Tổ chức đi
kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Thuận Nam và
huyện Ninh Hải.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phân phối, hướng dẫn sử dụng
kinh phí, vật tư, hàng hóa từ nguồn ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, doanh
nghiệp cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
2. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tính đến 15 giờ ngày
24/3/2020:
2.1. Cách ly tập trung:
- Tổng số người được cách ly tập trung
: 142
- Số người đã hoàn thành cách ly tập trung : 16
- Số người còn tiếp tục cách ly tập trung
: 126
+ Tại Cở sở cách ly Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Trung
đoàn 896, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 81 người.
+ Tại Cơ sở cách ly CS2 Bệnh viện Y dược cổ truyền: 23 người.
+ Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: 22 người (trong đó Khoa Nhiễm: 10, Cơ sở
cách ly BVT: 02, nhân viên y tế: 10).
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2.2. Cách ly tại cơ sở lưu trú, theo dõi sức khỏe:
- Số người nước ngoài còn trong diện theo dõi 14 ngày là 201. Đã lấy mẫu
xét nghiệm 8 người (Bỉ 5, Na Uy 1, Hà Lan 1, Đức 1), tất cả đều có kết quả âm
tính.
- Số công dân Việt Nam còn trong diện theo dõi 14 ngày là 86 người. Số
này đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú để theo dõi sức khỏe.
2.3. Xét nghiệm:
- Tổng số mẫu được xét nghiệm: 165 mẫu (của 151 người).
- Đã có kết quả xét nghiệm: 151 người.
+ Dương tính với Covid-19: 02 người (BN61, BN67).
+ Âm tính: 149 người.
2.4. Điều trị:
Tại Khoa Nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 02 trường hợp BN61, BN67
tình trạng bệnh ổn định, kết quả xét nghiệm lại vào ngày 21/3/2020 âm tính
Covid-19.
2.5. Hoạt động tại khu vực dân cư cách ly y tế thôn Văn Lâm 3, xã
Phước Nam, huyện Thuận Nam:
- Chỉ đạo rà soát những bất cập trong quá trình thực hiện Phương án cách
ly y tế thôn Văn Lâm 3 của huyện Thuận Nam để đảm bảo thực hiện đúng quy
định Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế về ban hành “ Sổ
tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cánh ly y tế vùng có dịch COVID-19”.
- Tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của
người dân và an ninh trật tự tại khu vực cách ly. UBND huyện Thuận Nam tổ
chức tiếp nhận kinh phí, nhu yếu phẩm, vật tư y tế của các doanh nghiệp, cá
nhân tài trợ.
Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19, từ
16g00 ngày 23/3/2020 đến 15g00 ngày 24/3/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận./.
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