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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

(Tính đến 16h00 ngày 03/8/2020) 

 

I. Công tác chỉ đạo 

- Ngày 31/7/2020 UBND huyện họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của 

huyện, chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ và chỉ đạo của tỉnh. 

- 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 và tiếp tục theo dõi, giám sát những người đã được cách ly đủ 14 

ngày ở nơi khác về. 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh 

sách những người đi về từ thành phố Đà nẵng để theo dõi, giám sát dịch. 

II. Kết quả công tác phòng chống dịch 

1. Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam 

Tổng số có 107 người nước ngoài nhập cảnh trong diện theo dõi, cách ly 

đã qua 14 ngày theo dõi và cách ly. 

2. Người Việt Nam từ nước ngoài về 

- Tổng số người Việt Nam từ nước ngoài về là: 54 người. 

- Số người đã qua 14 ngày theo dõi, cách ly là: 54 người. 

3. Người liên quan yếu tố dịch tễ tại địa phương 

- Tổng số là: 06 người. 

- Số người đã qua 14 ngày theo dõi, cách ly hoặc không theo dõi do đã có xét 

nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là: 06 người. 

4. Liên quan đến yếu tố dịch tễ tại Bệnh viện Bạch Mai 

- Tổng số người theo dõi, giám sát, cách ly là 106 người. 

- Số người đã lấy mẫu xét nghiệm: 117 người. 

- Tổng số mẫu đã lấy: 155 mẫu (trong đó 117 mẫu lần 1, 38 mẫu lần 2 kết 

quả đều âm tính). 

- Số người hết thời gian cách ly là: 106 người. 

5. Liên quan đến yếu tố dịch tễ tại Đà Nẵng 

Rà soát, lập danh sách các đối tượng đi về từ Đà Nẵng theo Công văn số 

198/UBND-VP6 ngày 26/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 



 

tỉnh, công văn số 2724/SYT-NVY ngày 28/7/2020 của Sở Y tế về việc triển khai 

các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID -19. 

- Tổng số các đối tượng từ ngày 18/7/2020 đến nay: 118 người. 

- Tổng số các đối tượng từ ngày 01/7/2020 đến 17/7/2020: 74 người. 

- Số người cách ly tại Trạm y tế xã: 04 người (gồm: Khánh Nhạc: 02 

người, Khánh Vân: 01 người, Khánh Lợi: 01người). 

- Số người được theo dõi, cách ly tại nhà là: 188 người. 

- Số đối tượng được lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2: Ngày 

30/7/2020 Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu lần 1 cho 03 đối tượng đang cách ly tại 

Trạm Y tế xã, kết quả âm tính; Ngày 31/7/2020 Trung tâm Y tế lấy mẫu lần 1 cho 50 

đối tượng, ngày 01/8/2020 lấy mẫu lần 1 cho 56 đối tượng, đang chờ kết quả. 

6. Tiếp tục thực hiện việc rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện theo Công văn số 2144/CV-BCĐ ngày 17/4/2020 

của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Số đối tượng rà soát từ 

ngày 08/3/2020 là 739 người. 

Thống kê, lập danh sách các đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm SARS-

CoV-2 theo Quyết định số 2245/QĐ-BYT ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế. Tổng số: 

75 người. Ngày 05/5/2020, Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh đã tiến hành lấy 

mẫu cho 37 người nhập cảnh từ 08/3/2020 mà chưa được xét nghiệm đầy đủ, kết 

quả 37 mẫu âm tính. Ngày 18/5/2020 lấy mẫu cho 22 người là cán bộ y tế làm 

việc tại các khoa, phòng có tiếp tiếp xúc với yếu tố dịch tễ, kết quả âm tính. 

7. Kết quả hoạt động khác 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh. 

- Tiếp tục 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. 

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

16h00’ ngày 03/8/2020, 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 
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