UBND TỈNH NINH THUẬN
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 253 /BC-BCĐ

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO NHANH
Tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh ngày 14/7 và 15/7/2021

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình, kết quả tổ
chức kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ngày 14/7
và 15/7/2021, như sau:
I. Tình hình dịch bệnh Covid-19:
Tính đến ngày 15/7/2021, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 39 người mắc
Covid-19, gồm 12 người phát hiện trước đây đã hoàn thành điều trị, xuất viện và
27 người mắc mới ghi nhận từ ngày 27/4/2021 đến nay.
Trong đó, từ ngày 14/7 và 15/7/2021 có 17 người, cụ thể như sau:
- 05 bệnh nhân: BN37531, BN37532, BN37533, BN37534, BN37535 tại
Kp4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước: là chùm ca bệnh có nguồn lây
nhiễm từ BN37531 đến/về từ thành phố Hồ Chí Minh, 04 người còn lại (vợ và
03 con) là F1của BN37531, tất cả đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện tỉnh.
- 11 bệnh nhân: BN37536, BN38395, BN38396, BN38397, BN38399 tại
khu phố 5, phường Phủ Hà; BN38400 tại khu phố 8, phường Phước Mỹ,
BN38401 tại khu phố 6, phường Phước Mỹ; BN38402, BN38393 tại khu phố 3,
phường Mỹ Bình; BN38403, BN38404 tại khu phố 2, phường Đài Sơn thuộc
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (là chùm ca bệnh có nguồn lây nhiễm từ
BN37536 và BN38401 từ nơi khác về); 09 bệnh nhân còn lại là F1 của
BN37536 và BN38401.
- 01 bệnh nhân: BN37537 tại thôn Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh
Phước là F1 của BN26635 đã được cách ly tập trung từ ngày 10/7/2021, xét
nghiệm lần 2 ngày 14/7/2021 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.
2. Các biện pháp xử lý dịch:
- Tổ chức khử trùng trong và ngoài khu vực các trường hợp F0 và những
nơi bệnh nhân đến, các hộ gia đình khu vực nhà có F0 đang sinh sống,
- Điều tra, truy vết, lịch trình đi lại của F0, xác định 106 người F1 (Phan
Rang - Tháp Chàm: 72, Ninh Phước: 30, Ninh Sơn: 3, Thuận Nam: 1), đưa đi
cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và tiếp tục tìm F2, F3 để quản lý, theo dõi
kiểm soát dịch.
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- Khoanh vùng, phong tỏa khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh
Phước khoảng 50 hộ/120 nhân khẩu; phong tỏa tạm thời một số hộ dân xung
quanh nhà bệnh nhân (khu phố 6, khu phố 8 Phước Mỹ, Khu phố 3 Mỹ Bình,
khu phố 5 Phủ Hà, khu phố 2 Đài Sơn) để xử lý dịch bệnh.
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tổ chức các cuộc
họp khẩn cấp ngày 14/7/2021 và ngày 15/7/2021 để triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch.
- Tính đến 19h00 ngày 14/7/2021 trên địa bàn tỉnh đang thực hiện cách ly
tập trung 753 người cách ly tập trung. Trong đó: Trung đoàn 896 thuộc BCH
Quân sự tỉnh: 152 người; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ công an
tỉnh: 67 người, Trường Cao đẳng nghề NT: 122 người; Cơ sở cách ly tập trung
tại các huyện, thành phố: 412 người. Hiện toàn tỉnh còn 2.284 người đang cách
ly tại nhà/nơi lưu trú và 2.149 người đang thực hiện theo dõi sức khỏe để kiểm
soát dịch. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đang cách ly điều trị cho 27 bệnh nhân
Covid-19.
3. Dự báo tình hình:
Trong ngày 15/7/2021, nước ta ghi nhận 3.416 người mắc mới Covid-19,
tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, trên địa bàn tỉnh ta có nguy cơ cao, trong
đó tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước đã có ca lây
nhiễm trong cộng đồng, lịch trình đi lại của F0 rất phức tạp, người dân đi làm từ
các tỉnh đang có dịch bùng phát trở về tỉnh rất lớn, một số trường hợp từ vùng
dịch trở về trốn cách ly, nguy cơ có các nguồn lây nhiễm khác, dịch bệnh có thể
lây lan nhanh, khó lường.
4. Các biện pháp trọng tâm trong thời gian tới:
- Áp dụng giải pháp phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ thị số 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
và huyện Ninh Phước; Áp dụng giải pháp phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ
thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện còn lại.
- Tập trung cao nhất phát hiện xác định cắt kịp thời các nguồn lây nhiễm
đối với trường hợp F0, F1, F2, F3.
- Giảm thời gian cách ly y tế tập trung từ 21 ngày xuống 14 ngày đối với
các đối tượng theo Điểm a, Khoản 4 Công điện 3131/CĐ-UBND ngày
26/6/2021 của UBND tỉnh; Triển khai thực hiện thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà
theo Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế.
- Bổ sung và tăng cường năng lực các khu cách ly tập trung, cơ sở cách ly
điều trị bệnh nhân Covid-19, tăng cường công suất xét nghiệm SARS-CoV-2,
tăng cường hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng, các chốt giao thông trên
địa bàn tỉnh.
- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện hậu cần về cơ sở vật chất, trang thiết bị,
sinh phẩm, trang thiết bị y tế và huy động cả hệ thống chính trị, bổ sung nhân
lực để tập trung điều tra, truy vết, xử lý các ổ dịch bệnh và cắt đứt nguồn lây.
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- Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các
cơ sở sản xuất kinh doanh, các bệnh viện, phòng khám công lập và ngoài công
lập; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lơ là chủ quan trong công tác phòng,
chống dịch.
- Triển khai các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình, kết quả tổ
chức kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày
14/7 và 15/7/2021 và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ PC dịch;
- UBND huyện, tp;
- LĐVP;
- Lưu: VT, VXNV. NNN
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