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SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 

BCĐ PCD NGÀNH Y TẾ 
 

Số:        /BC-BCĐ     
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             Hà Nam, ngày         tháng  3  năm 2020 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 

(Tính đến 16h00 ngày 29/03/2020) 
 

I. Tổng số ca bệnh xác định cộng dồn: 02 

1.1. Số lượng ca bệnh xác định đang được cách ly và điều trị: 02   

1.2. Địa điểm ca bệnh xác định đang được cách ly và điều trị: Cán bộ công ty 

TNHH Trường Sinh, thực hiện đưa nước cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai cơ 

sở 1). Hiện cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam: 02 

1.3. Số lượng ca bệnh xác định đã khỏi và ra viện: 0 

1.4. Số ca bệnh xác định tử vong: 0 

II. Tổng số ca bệnh nghi ngờ cộng dồn: 188 

- Số đã lấy mẫu xét nghiệm: 280 trong đó: 

+ Số lấy mẫu tại khu cách ly tập trung và ca nghi ngờ, tiếp xúc gần: 193 

+ Số ca bệnh nhập cảnh vào tỉnh được lấy mẫu: 87 (theo công văn số 1459/CV-

BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19). 

- Số ca có kết quả dương tính: 02 

- Số ca có kết quả âm tính: 79 

- Số ca đang chờ kết quả: 199 

2.2. Số ca bệnh nghi ngờ chưa lấy mẫu xét nghiệm: 0 

III. Tổng số người cách ly cộng dồn: 773 

3.1. Tổng số người cách ly đã qua 14 ngày và qua các cơ sở y tế: 629 

- Số người cách ly tại nơi cư trú (tại doanh nghiệp, khách sạn, nhà ở) đã qua 14 

ngày: 494 

- Số người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung đã qua 14 ngày: 95 

- Số người đã cách ly qua cơ sở y tế: 40 

3.2. Tổng số người đang cách ly: 154 

3.2.1. Số người cách ly tại nơi cư trú: 29 (Trung Quốc: 01. Iran: 0 .Italia: 0 . Việt 

Nam: 28) 

Địa điểm cách ly: 

+ Tại doanh nghiệp: 01 (01 TQ) 

+ Tại khách sạn, nhà nghỉ: 0 

+ Tại nhà ở: 28 (28 VN) 

3.2.2. Số người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: 85 

3.2.3. Số người cách ly tại cơ sở y tế: 40 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh: 24 ( 

- Trung tâm Y tế  huyện Lý Nhân: 02 

- Trung tâm Y tế huyện Bình Lục: 01 

- Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng: 01 

- Trung tâm Y tế thị xã Duy Tiên: 11 

- Bệnh viện đa khoa quốc tế Hà Nội-Đồng Văn: 01 

IV. Tình hình giám sát trong ngày. 

4.1. Số ca bệnh nghi ngờ trong ngày : 15 
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4.2. Số ca bệnh xác định trong ngày: 02 

4.3. Số ca bệnh xác định tử vong trong ngày:  0     

V. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai trong ngày. 

5.1. Các hoạt động  tại tỉnh: 

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ngành Y tế tổ chức Hội nghị đột xuất triển khai các 

giải pháp phòng chống dịch. 

- UBND tỉnh Hà Nam đã có văn bản số 849/UBND-KGVX ngày 28/3/2020 gửi 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai về việc tạm dừng hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam. 

- Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch tỉnh, ban hành ngày 29/3/2020. 

- Tiến hành điều tra, giám sát, theo dõi, cách ly y tế theo quy định, lấy mẫu 15 

trường hợp:  

+ 03 trường hợp nghi ngờ có tiền sử dịch tễ về từ BV Bạch Mai ( 01 trường hợp 

chăm sóc người thân, 02 trường hợp là bệnh nhân điều trị), hiện đang được cách ly, điều 

trị tại TTYT huyện Duy Tiên; 

+ 01 trường hợp nghi ngờ có tiền sử dịch tễ điều trị tại BV Bạch Mai, hiện đang 

được cách ly, điều trị tại TTYT huyện Kim Bảng. 

+ 10 trường hợp nghi ngờ có tiền sử dịch tễ làm việc tại Nhà bếp bệnh viện Bạch 

Mai hiện đang được cách ly, điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Hà Nam. 

+ 01 trường hợp nghi ngờ có tiền sử dịch tễ làm việc tại Nhà bếp bệnh viện Bạch 

Mai hiện đang được cách ly, điều trị tại TTYT huyện Bình Lục; 

- Tiến hành khoanh vùng và phun khử khuẩn Cloramin B tại Bệnh viện Bạch 

Mai cơ sở 2 và Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan giám sát, theo 

dõi sức khỏe, cách ly y tế 85 công dân tai Trường Quân sự tỉnh Hà Nam. Đang chờ kết 

quả xét nghiệm. Các công dân hiện tại sức khỏe bình thường. 

 - Giám sát, theo dõi sức khỏe, cách ly y tế đối với những người tiếp xúc gần với 

bệnh nhân số 87, hiện đã có kết quả âm tính với Covid-19. 

 - Rà soát các trường hợp nhập cảnh từ ngày 01/3/2020 đến nay; hiện tại lấy 

87/352 người dự kiến lấy. Hiện tại sức khỏe những người này bình thường. 

 - Giám sát theo dõi sức khỏe và hướng dẫn cách ly những người đã đến Bệnh 

viện Bạch Mai từ ngày 10/3/2020.  

- Trực phòng chống dịch 24/24 giờ. 

- Thực hiện Chỉ thị số 15 CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid -19. 

- UBND tỉnh ban hành văn bản số 46/BC-UBND ngày 26/3/2020 về việc báo cáo 

kết quả rà soát người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về 

nước hiện đang cư trú tại địa phương từ ngày 07/3/2020 – 24/3/2020. 

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 1338/CV-BCD ngày 17/3/2020 và Công văn số 

1440/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống 

dịch Covid -19. Công văn số 1459/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 về việc thực hiện xét 

nghiệm covid-19, Công văn số 1540/CV-BCĐ ngày 24/3/2020 về việc rà soát và quản 

lý người nhập cảnh vào Việt Nam, Công văn số 1545/CV-BCĐ ngày 24/3/2020 về việc 

hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe hành khách trên các chuyến bay có trường hợp 

mắc Covid-19 và Công văn số 1538/CV-BCĐ ngày 24/3/2020 về việc xuất cảnh của 

công dân nước ngoài đang cách ly y tế của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 

Covid-19. Công văn số 31/BCĐ-KGVX ngày 25/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống 



 

3 

 

dịch viêm đường hô hấp cấp tỉnh Hà Nam về việc thực hiện các biện pháp cách ly y tế, 

cưỡng chế cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. 

- Giải đáp, tư vấn các thắc mắc của người dân, ban, ngành đoàn thể trong công 

tác phòng chống dịch.  

- Triển khai và hướng dẫn các cán bộ trong Ngành Y tế hướng dẫn, vận động 

người dân thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân. 

Các sở, ban, ngành đoàn thể phối hợp tốt với Ngành Y tế để triển khai các hoạt 

động phòng chống dịch.  

(Ngành Y tế tiếp tục cập nhật kết quả triển khai của các sở, ban, ngành đoàn thể)  

5.2. Các hoạt động tuyến huyện 

- Chỉ đạo ban ngành, đoàn thể tổ chức xã hội tại địa phương phối hợp và triển 

khai các hoạt động phòng chống dịch Covid –19. 

- Các đơn vị y tế tại các huyện/thành phố/thị xã: tiếp tục giám sát các trường hợp 

người đi từ vùng dịch về địa phương theo Công văn số số 1338/CV-BCĐ ngày 

17/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 để báo cáo và theo dõi 

sức khỏe; Công văn số 1440/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch Covid-19 về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch Covid 

-19.  

- Các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cấp, ban, ngành tại địa phương thực 

hiện văn bản của Sở Nội Vụ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid -19 

trong tình hình mới và Công văn số 31/BCĐ-KGVX ngày 25/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp tỉnh Hà Nam về việc thực hiện các biện pháp 

cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Hướng dẫn nhân dân thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân. 

- Tiếp tục thực hiện công tác khử khuẩn tại các đơn vị, địa phương. 

- Các đơn vị y tế phối hợp với các cấp, tổ chức chính trị tại địa phương rà soát, 

lập danh sách, quản lý và theo dõi sức khỏe, đồng thời báo cáo những trường hợp phải 

cách ly tại nhà và nơi lưu trú. 
 

Nơi nhận: 
- Thành viên BCĐ PCD tỉnh; (để báo cáo) 
- Thành viên BCĐ Ngành Y tế; 
- Phòng NVY, TTKSBT; 
- Lưu VT. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Trọng Khải 
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