
 

 

 

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 09 tháng 7 năm 2020 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 

(Tính đến 17 giờ 00 ngày 08/7/2020) 

 

I. Tổng số ca bệnh xác định cộng dồn: 04  

1.1. Số lượng ca bệnh xác định đang được cách ly và điều trị: 0 

1.2. Số lượng ca bệnh xác định đã khỏi bệnh ra viện: 04  

II. Tổng số ca bệnh nghi ngờ cộng dồn: 235 

2.1. Số đã lấy mẫu xét nghiệm: 1.728 

- Số lấy mẫu tại khu cách ly tập trung và ca nghi ngờ, tiếp xúc gần: 1.632 

- Số ca bệnh nhập cảnh vào tỉnh được lấy mẫu: 96 

2.2. Kết quả xét nghiệm:  

- Số mẫu có kết quả dương tính: 07 mẫu/04 bệnh nhân  

- Số mẫu có kết quả âm tính: 1.619 

- Số mẫu đang chờ kết quả: 102 

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

III. Tổng số người cách ly cộng dồn: 5.219 

3.1. Tổng số người đã hoàn thành cách ly: 5.062 

- Số người đã cách ly tại nơi cư trú: 4.354 

- Số người đã cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: 450 

- Số người đã cách ly qua cơ sở y tế: 258 

3.2. Tổng số người đang cách ly: 157 

- Cách ly tập trung: 157. Trung Quốc: 77; Việt Nam: 80 

- Địa điểm cách ly:  

+ Trường Cao đẳng Y tế: 65 

+ Tòa nhà Tiến Lộc: 12 

+ Trung đoàn 151: 80  

IV. Tình hình giám sát trong ngày. 

4.1. Số ca bệnh nghi ngờ trong ngày: 0 

4.2. Số ca bệnh xác định trong ngày: 0 

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

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

- Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc 

cách ly y tế và vận chuyển đối với chuyên gia nước ngoài. 
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- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế:  

+ Tiếp nhận 02 chuyên gia nhập cảnh vào tỉnh thực hiện cách ly y tế tại 

Trường Cao đẳng Y tế. 

+ Hoàn thiện các thủ tục bàn giao các chuyên gia hết thời gian cách ly y tế 

tại Trường Cao đẳng Y tế và Tòa nhà Tiến Lộc về đơn vị tiếp tục theo dõi sức 

khỏe.  

+ Tiếp tục theo dõi sức khỏe các công dân và các chuyên gia đang thực 

hiện cách ly tại Trung đoàn 151, Trường Cao đẳng Y tế và Tòa nhà Tiến Lộc. 

Hiện tại sức khỏe của các công dân và các chuyên gia ổn định. 

- Các đơn vị trong Ngành Y tế tiếp tục điều tra dịch tễ các trường hợp nghi 

ngờ nhiễm Covid-19. Duy trì đường dây nóng để giải đáp các thắc mắc của 

người dân trong phòng, chống dịch.  

- Các đơn vị trực phòng chống dịch 24/24 giờ và báo cáo theo quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Thành viên BCĐ PCD tỉnh; 

- Thành viên BCĐ Ngành Y tế; 

- Phòng NVY; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam; 

- TTYT TP. Phủ Lý; 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Trọng Khải 
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