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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

(Tính đến 16h00 ngày 19/3/2020) 

 

I. Công tác chỉ đạo 

- Ngày 19/3/2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện họp chỉ 

đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai các 

hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương theo phương châm 4 tại chỗ và ở mức 

độ cao hơn. 

- Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch như phun hóa chất sát 

khuẩn tại các cơ quan của huyện và các xã, thị trấn, khu tập trung đông người. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn 

nghiêm túc thực hiện cách ly những người đi từ vùng có dịch đến lưu trú/ làm việc 

trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã thị trấn tiếp tục tăng 

cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, đặc biệt công tác rà soát, lập 

danh sách theo dõi, giám sát, cách ly những người từ vùng dịch ở nước ngoài về 

địa phương. Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19 kịp 

thời báo cáo Ban chỉ đạo và UBND huyện. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai bố trí cơ sở vật chất dự phòng 

cho cách ly người nghi nhiễm tại các trạm y tế xã khi dịch lan rộng. Hạn chế việc 

tập trung đông người; tổng vệ sinh, phun khử trùng hàng tuần và có biện pháp xử 

lý khẩu trang đã qua sử dụng. 

II. Kết quả công tác phòng chống dịch 

- Tiếp tục tiến hành phun khử khuẩn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị của 

huyện, các xã, thị trấn. 

- Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện và Đài truyền thanh 

các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tăng cường thời lượng phát 

sóng, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương; thông tin kịp 



 

thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của huyện về tình hình, diễn biến của dịch 

bệnh Covid-19. 

Hiện tại có 81 người Trung Quốc, 36 người Đài Loan đang làm việc tại 

các Công ty trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, đến nay có 72 

người Trung Quốc và 35 người Đài Loan đã qua 14 ngày theo dõi và cách ly. 

Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các Công ty trên địa bàn huyện hoàn 

tất thủ tục và cấp giấy xác nhận hết thời gian cách ly cho 66 người Trung Quốc. 

Hiện tại trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp bệnh xác định và 

nghi mắc mới trong ngày. 

Hiện tại đang tiếp tục theo dõi, giám sát tại nhà và tại nơi làm việc là 38 

người gồm : 

26 người Việt Nam từ nước ngoài về Việt Nam gồm: 

- 01 người TT Ninh từ Đài Loan về. 

- 01 người TT Ninh đi từ ChiBa - Nhật Bản về. 

- 02 người xã Khánh Cường từ Thái Lan về. 

- 01 người xã Khánh Cường từ Hyogo - Nhật Bản về. 

- 01 người xã Khánh Cư từ Đài Loan về. 

- 01 người xã Khánh Công từ Gifu - Nhật Bản về. 

- 01 người xã Khánh Công từ Kuala Lumpur - Malaysia về. 

- 01 người xã Khánh Công từ Niigata Nhật Bản về. 

- 01 người TT Yên Ninh từ Yamaguchi - Nhật Bản về. 

- 01 người xã - Khánh An từ Malaysia về. 

- 01 người xã Khánh An từ Đài Loan về. 

- 01 người xã Khánh Hòa từ Saitama - Nhật bản về. 

- 01 người xã Khánh An từ Đài Loan về. 

- 02 người xã Khánh Thủy từ Sakon Nakhon - Thái Lan về. 

- 01 người TT Ninh từ Gifu - Nhật bản về. 

- 01 người xã  Khánh Hồng từ Chita - Liên Bang Nga về. 

- 01 người xã Khánh Phú từ Đài Trung -  Đài Loan về. 

- 01 người xã Khánh Trung từ Singapore về. 

- 01 người xã Khánh Nhạc từ Gifu - Nhật bản về. 

- 01 người xã Khánh Mậu từ Kobe, Osaka - Nhật Bản về. 

- 01 người xã Khánh Cường từ Đài Loan về. 

- 01 người xã Khánh Hồng từ Đài Loan về. 



 

- 01 người xã Khánh Tiên từ Fukuok - Nhật bản về. 

- 01 người xã Khánh Thủy từ Tokyo Nhật Bản về. 

So với ngày 18/3/2020, có thêm 03 người Việt Nam trở về từ những Quốc 

gia có dịch và 03 người bỏ theo dõi do đã qua 14 ngày. 

09 người Trung Quốc, 02 người Đài Loan, 01 người Mexico (ngày 

19/3/2020 thêm 01 người Đài Loan). 

Các đối tượng được đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe hàng ngày, hiện tại 

sức khỏe những người này bình thường. 

Người đã qua 14 ngày theo dõi hoặc không theo dõi do tiếp xúc với người 

đã có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là 35 người gồm: 25 người Việt 

Nam, 06 người Trung Quốc và 04 người Đài Loan. So với ngày 18/3/2020 có 

thêm 03 người Việt Nam. 

Trên đây là kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tính đến 

16h00’ ngày 19/3/2020, UBND huyện Yên Khánh trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, PYT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Thị Thu Hiền 
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