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BÁO CÁO  

Giám sát người về từ vùng có dịch COVID-19 

(Số liệu đến 7h00 ngày 30/01/2021) 

 

Qua giám sát dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn toàn tỉnh, tính đến 7h00 

phút ngày 30/01/2021 toàn tỉnh thực hiện cách ly y tế cho 615 trường hợp có 

yếu tố dịch tễ, trong đó 256 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế theo quy 

định. Hiện có 356 trường hợp có yếu tố dịch tễ đang được quản lý, theo dõi và 

cách ly Y tế theo quy định.  

1. Giám sát từ vùng dịch về 

Tổng số người về từ vùng dịch và người tiếp xúc với người từ vùng dịch về 

166 người đang được thực hiện quản lý theo dõi cách ly y tế theo quy định. 

- Người về từ thành phố Chí Linh (Hải Dương): 09 người (Thành Phố 04, 

Phong Thổ 02, Tân Uyên 02, Sìn Hồ 01). 

- Người về từ huyện Vân Đồn: 13 người (Sìn Hồ 11, Tân Uyên 02). 

- Người về từ thành phố Hạ Long (Quảng Ninh): 07 người (Thành Phố 02, 

Than Uyên 04, Phong Thổ 01). 

- Người về từ Thị xã Đông Triều: 05 người (Phong Thổ 02, Than Uyên 03). 

Hiện tại chưa có người về địa bàn từ xã Bình Dương. 

- Người về từ các vùng dịch khác: 132 người  

(tại các địa bàn khác của tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và tại các tỉnh Hải 

Phòng, Bắc Ninh và địa bàn khác). 

2. Các trường hợp tiếp xúc gần: 

2.1. Tiếp xúc gần với F1 (của BN 1563) về từ vùng dịch:  F2: 02; F3: 17 và 

F4: 13 người. Đã được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

2.2. Tiếp xúc gần với người về từ thành phố Chí Linh (Hải Dương): 04 

người;  

3. Áp dùng cách ly 

- Tại cơ sở Y tế: 02 trường hợp từ Chí Linh – Hải Dương cách ly tại TTYT 

Phong Thổ. 

- Các cơ sở tập trung: 02 người (là F2 tiếp xúc liên quan đến BN 1563 cách 

ly tại Cơ sở số 3). 



- Tại nhà/nơi lưu trú: 162 người. Trong đó: Thành phố (36); Tân Uyên (92); 

Than Uyên (02); Sìn Hồ (18); Phong Thổ (04); Mường Tè (10)  

- Tổng số tự theo dõi sức khỏe: 407 người. 

4. Giám sát ngoài vùng dịch 

- Tổng ngoài vùng dịch Toàn tỉnh có tổng số 449  người có yếu tố dịch tễ được 

áp dụng cách ly y tế, trong đó có 256 người hoàn thành cách ly. Hiện còn 193 người 

đang được cách ly, theo dõi sức khỏe trên toàn tỉnh, trong đó:  

+ Cách ly tập trung: 70 người; tại cơ sở số 3 (49, tại cơ sở số 1 (21). 

+ Cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 123 người (68 người tại huyện Than Uyên, 28 

người tại huyện Tân Uyên, 01 người tại huyện Mường Tè, 01 người tại Thành Phố, 

27 người tại Sìn Hồ). 

5. Lấy mẫu xét nghiệm 

 - Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy cho người về từ vùng dịch: 11 mẫu (đang 

chờ kết quả). 

- Số lấy mẫu sàng lọc trong ngày: 05 mẫu, ( BVĐK tỉnh (03); Nậm Nhùn (01), 

Phong Thổ (01). Lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 08 mẫu tại BVĐK tỉnh, trong đó: 

BVĐK tỉnh (06); Nậm Nhùn (01), Phong Thổ (01). 

          Trên đây là báo cáo tình  hình truy vết, điều tra, xác minh người về từ vùng có dịch và 

công tác giám sát dịch tễ dịch bệnh COVID-19 tính đến 7h00 ngày 30/01/2021./. 
 
Nơi nhận: 
- TT Tỉnh uỷ; 

- UBND tỉnh;  

- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban         (để báo cáo)  

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo PCD tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng chức năng sở; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lưu: NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 

 

  

 


		2021-01-30T16:30:43+0700


		2021-01-30T18:00:17+0700


		2021-01-30T18:00:01+0700


		2021-01-30T18:00:01+0700


		2021-01-30T18:01:02+0700




