
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH   

BỆNH COVID-19 

 

Số: 232 /BC-BCĐ 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

Cẩm Xuyên, ngày 30 tháng 09 năm 2021 

BÁO CÁO NHANH 

Tình hình, kết quả hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

ngày 30/09/2021 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:  

1. Các diễn biến mới của dịch bệnh trên địa bàn trong ngày: 

* Kết quả thực hiện điều tra, truy vết trong ngày:  

- Số F0 mới trong ngày: 0.   

- Số F1 mới trong ngày: 0 

- Số F2 mới trong ngày: 0 

- Số trường hợp rà soát mới trong ngày: 76 trường hợp. Trong đó: 

  Số cách  y tập trung mới trong ngày: 03 trường hợp 

+ Số cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe tại nhà là: 73 trường hợp. 

- Số hoàn cách ly tập trung trong ngày: 0 trường hợp 

2. Tổng hợp tình hình, kết quả phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

lũy tích đến 30/9/2021: 

* Tính đến 16h00 ngày 30/9/2021 trên địa bàn đã ghi nhận 31 trường hợp F0, 

gồm 22 ca trở về từ các tỉnh phía nam được cách  y trước đó; 09 ca trong cộng 

đồng. 

 - Lũy tích số F1 được điều tra: 231 trường hợp, các trường hợp đã hoàn thành 

cách ly và sức khỏe bình thường. 

- Lũy tích số F2 được điều tra, truy vết: 1.669 trường hợp. 

* Kết quả tiếp nhận, bố trí cách ly y tế đối với công dân đến/về từ các tỉnh đang 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ: Tính đến thời điểm hiện tại đã tiếp nhận, bố trí cách  y y tế đối với 

3.025 công dân, trong đó: Số đã hoàn thành cách  y y tế: 2.933 người; Số đang 

cách  y tập trung: 70 người; Số trở thành F0: 22 người. 

* Số người đang cách  y tại các cơ sở cách  y y tế tập trung (gồm cả F1 của 

các ca dương tính trong cộng đồng): 161 trường hợp, trong  trong đó: 

  Cách  y tại các cơ sở cách  y tập trung của huyện: 70 trường hợp, 

  + Cách  y tại cơ sở cách  y tập trung của xã:  0 trường hợp  

  + Cách  y tại cơ sở y tế:  01 trường hợp 

  Cách  y tại các khu cách  y tập trung của tỉnh: 90 trường hợp 



* Cách  y tại nhà/nơi  ưu trú: 312 người, trong đó cách y tế tại nhà riêng: 02; 

tự theo dõi sức khỏe: 561 người.  

* Số người có biểu hiện sốt trong ngày: 04, test nhanh kết quả âm tính. Cộng 

dồn: 295 

 3. Công tác lấy mẫu xét nghiệm:  

- Tổng số mẫu xét nghiệm RT-PCR đã  ấy trong ngày: 59 mẫu  

- Cộng dồn: từ 30/4 đến 30/09: 38.870 mẫu (trong đó: số mẫu  iên quan đến 

các ca dương tính và đi về từ vùng có dịch: 20.716, số mẫu xét nghiệm trong cộng 

đồng: 18.154). 

- Số xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong ngày: 25. Lũy 

kế đã thực hiện test nhanh: 12.622 mẫu. 

4. Công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19: 

Công tác tiêm phòng được tổ chức thực hiện đúng quy trình, quy định và đảm 

bảo an toàn. Lũy kế đã tiêm được 16.508 người, trong đó: 

  Số người đã tiêm được 1 mũi vắc xin: 13.039 người; 

  Số người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin: 3.469  người. 

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI: 

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, các văn bản của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 

Quán triệt tinh thần, quan điểm “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không 

được thỏa mãn,  ơ  à, chủ quan, bị động, mất cảnh giác trong bất kỳ tình huống 

nào; chủ động kiểm tra, rà soát, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện quyết  iệt 

các biện pháp cấp bách phòng chống dịch xem đây  à nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 

ưu tiên của địa phương.  

2. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức phòng, chống 

dịch cho người dân, nhất là tự giác tuân thủ nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế (Khẩu 

trang, Khoảng cách, Khử khuẩn, Khai báo y tế, Không tụ tập) và chấp hành nghiêm 

các quy định của Trung ương, tỉnh, huyện về phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy 

hơn nữa vai trò của chính quyền cơ sở, đội ngũ cán bộ thôn xóm, tổ dân phố, các Tổ 

Covid-19 cộng đồng trong công tác phòng chống dịch. Tăng cường phát hiện và 

tầm soát các trưởng hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở… để kịp thời xử  ý. 

3. Tiếp tục rà soát, nắm thông tin công dân đến/về trên địa bàn từ vùng có 

dịch, tăng cường giám sát, quản lý, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp công 

dân đi  ại tự do trên địa bàn trước khi đến cơ sở cách ly y tế tập trung; kịp thời tiếp 

nhận, bố trí cách ly y tế theo quy định;  thực hiện nghiêm văn bản số 5977 /UBND-

VX1  ngày 11/9/20201 của UBND tỉnh về việc  áp dụng biện pháp phòng, chống dịch 

đối với người từ khu vực có dịch COVID-19 đến/về địa phương; quản lý chặt chẻ 

người cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo hướng dẫn, quy định. 



4. Tăng cường kiểm soát các nhà thuốc, quầy bán thuốc, quầy bán thuốc chữa 

bệnh. Triển khai xét nghiệm tầm soát, sàng lọc SARS-CoV-2 cho những người có 

biểu hiện sốt, ho, khó thở…; các đối tượng có nguy cơ cao như nhân viên, quản lý 

cữa hàng xăng dầu, gara sửa xe, dịch vụ rửa xe….dọc tuyến đường Quốc lộ 1A, 

đường tránh Quốc lộ 1A (định kỳ 7 ngày/lần). 

5. Tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở SXKD, cụm công 

nghiệp, các chợ dân sinh,... Đảm bảo hoạt động có hiệu quả mô hình chợ hải sản 

an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ cá Cồn Gò, xã Cẩm Nhượng. 

Tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. 

6. Triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục 

theo Hướng dẫn số 3193/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 30/8/2021 của Sở Y tế - Sở 

Giáo dục & đạo tạo về Hướng dẫn  iên ngành thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học năm học 2021-2022. 

7. Tăng cường thắt chặt quản lý tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, quán triệt 

“ai ở phòng nào thì ở phòng đó”, tuyệt đối không tụ tập trong cơ sở cách ly tập 

trung; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử  ý nghiêm các trường hợp vi phạm; 

quản lý chặt chẽ việc tiếp tế vào cơ sở cách ly tập trung; hạn chế tối đa việc tiếp 

xúc giữa người ở trong và bên ngoài khu cách  y, không để lây nhiễm dịch bệnh 

Covid-19 từ khu cách ly ra cộng đồng. Kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý, giám sát 

người thực hiện cách ly y tế quy mô nhỏ tại căn hộ độc lập, người tự theo dõi sức 

khỏe tại nhà sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung. 

8. Xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an 

toàn, đúng đối tượng, thời gian, tuyệt đối không để thừa vắc xin; đảm bảo các điều 

kiện  iên quan trong công tác tiêm phòng. 

9. Nắm bắt chính xác tình hình, đánh giá và dự báo nguy cơ đúng thực tế, chủ 

động ứng phó trong các tình huống. Kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định khi phát hiện các ca dương tính trong cộng đồng./. 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế (Thường trực BCĐ tỉnh); 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện; 

- Lưu: BCĐ.  
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