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Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 

(Tính đến 16h00 ngày 04/5/2021) 

 

I. Tình hình trong ngày 

1. Số trường hợp nghi ngờ được cách ly mới: 116 

2. Số trường hợp được điều tra và lấy mẫu: 164 

3. Ca bệnh xác định  

- Số ca bệnh xác định mới: 0 

- Số ca bệnh xác định đang được cách ly và điều trị tại cơ sở y tế: 0 

4. Tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát: 683 

4.1. Cách ly tại cơ sở y tế: 05 trường hợp 

S

T

T 

Tên cơ sở y tế 

Số trường hợp  

(cộng dồn đến ngày) 
Chênh lệch - Lý do 

03/5 04/5 Xuất viện 
Chuyển địa 

điểm cách ly 
Bệnh nhân mới 

1 
PKĐK KV Gia Lạc – Gia 

Viễn 
02 02    

2 
PKĐK KV Gia Lâm – Nho 

Quan 
03 03    

Tổng cộng 05 05    

4.2. Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 125 trường hợp 

S

T

T 

Tên cơ sở cách ly  

tập trung 

Số trường hợp  

(cộng dồn đến ngày) 
Chênh lệch - Lý do 

03/5 04/5 
Hết thời 

gian cách ly 

Chuyển 

địa điểm 

cách ly 

Thêm mới 

1 Khách sạn Đồng Nê 12 12    

2 Khách sạn Cozy Nibi 04 04    

3 
Khu cách ly tập trung 

huyện Yên Mô 
02 02    

4 Trường CĐ nghề Việt Xô 03 03    
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5 
Trung tâm bồi dưỡng chính 

trị huyện Kim Sơn 
06 06    

6 Trung đoàn 855 98 98    

Tổng cộng 125 125    

4.3. Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 553 trường hợp 

 

S

T

T 

Tên huyện, TP 

Số trường hợp  

(cộng dồn đến ngày) 
Chênh lệch - Lý do 

03/5 04/5 
Hết thời 

gian cách ly 

Chuyển 

địa điểm 

cách ly 

Thêm mới 

1 Huyện Nho Quan  111 161   

50 TH (02 TH về sau 

cách ly tập trung; 19 TH 

tiếp xúc liên quan với 

chuyên gia Trung Quốc 

dương tính với SARS-

CoV-2; 29 TH tiếp xúc 

liên quan BN 2960) 

2 Huyện Kim Sơn 80 103 01  

24 TH (4 TH về sau cách 

ly tập trung; 20 TH tiếp 

xúc liên quan với chuyên 

gia Trung Quốc dương 

tính với SARS-CoV-2) 

3 Huyện Yên Khánh 20 45 01  

26 TH (07 TH về sau 

cách ly tập trung; 01 TH 

tiếp xúc liên quan BN 

2962; 18 TH tiếp xúc liên 

quan chuyên gia Trung 

Quốc dương tính với 

SARS-CoV-2) 

4 Huyện Gia Viễn 98 99   
01 TH tiếp xúc liên quan 

BN 2927 

5 Huyện Hoa Lư 20 21   
01 TH về sau cách ly tập 

trung 

6 TP Tam Điệp 36 38   

02 TH (01 TH tiếp xúc 

liên quan BN 2910; 01 

TH tiếp xúc liên quan với 

BN 2979) 

7 TP Ninh Bình 41 48   

07 TH tiếp xúc liên quan 

với chuyên gia Trung 

Quốc dương tính với 

SARS-CoV-2 

8 Huyện Yên Mô 33 38   

05 TH tiếp xúc liên quan 

với chuyên gia Trung 

Quốc dương tính với 
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SARS-CoV-2 

Tổng cộng 439 553 02  116 

5. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định đang được 

cách ly, theo dõi: 16 

STT Địa điểm cách ly 
Số trường hợp 

F1 được cách ly 

Tiếp xúc gần với ca bệnh 

xác định 

1 PKĐK KV Gia Lạc – Gia Viễn 02 
- 01 F1 của BN 2899 

- 01 F1 của BN 2927 

2 PKĐK KV Gia Lâm – Nho Quan 03 

-  01 F1 của BN 2927 

- 02 F1 của chuyên gia 

Trung Quốc dương tính 

với SARS-CoV-2 

3 Khu cách ly tập trung huyện Yên Mô 02 

-  01 F1 của BN 2927 

- 01 F1 của chuyên gia 

Trung Quốc dương tính 

với SARS-CoV-2 

4 Trường cao đẳng nghề Việt Xô 03 

-  01 F1 của BN 2910 

- 02 F1 của chuyên gia 

Trung Quốc dương tính 

với SARS-CoV-2 

5 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện 

Kim Sơn 
06 

06 F1 của chuyên gia 

Trung Quốc dương tính 

với SARS-CoV-2 

6. Số trường hợp hết thời hạn cách ly (các trường hợp giám sát theo dõi 

trong ngày đã qua 14 ngày hoặc chưa hết 14 ngày nhưng tiếp xúc với với người 

có kết quả xét nghiệm âm tính không phải quản lý và theo dõi): 02 

7. Xét nghiệm 

7.1. Số mẫu được lấy trong ngày: 164 

7.2. Số mẫu có kết quả: 236 mẫu có kết quả âm tính 

8. Tình hình khác 

- Các trường hợp liên quan đến BN 2960 (ca bệnh xác định tại Vĩnh 

Phúc - Quán karaoke Sunny): 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F2): 29 trường hợp cách ly tại nhà và 

được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-2 có kết quả âm tính; 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F3): 16 trường hợp. Tất cả được hướng 

dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

- Các trường hợp liên quan đến BN 2962 (ca bệnh xác định tại Vĩnh 

Phúc – Quán karaoke Sunny): 



4 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F2): 01 trường hợp cách ly tại nhà và 

được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-2 có kết quả âm tính. 

- Các trường hợp liên quan đến BN 2979 (bệnh nhân là nhân viên y tế 

tại Vĩnh Phúc):  

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F2): 01 trường hợp cách ly tại nhà,  

đang chờ lấy mẫu. 

- Các trường hợp liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc dương 

tính với SARS-CoV-2: 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F2): 69 trường hợp cách ly tại nhà; lấy 

xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-2 cho 132 trường hợp đều có kết quả âm tính; 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F3): 117 trường hợp. Tất cả được hướng 

dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

- Các trường hợp liên quan đến BN 2910 (bệnh nhân là F1 của BN 

2899 và phát hiện ca bệnh xác định tại Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh):  

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F2): 01 trường hợp cách ly tại nhà, 

đang chờ lấy mẫu. 

- Các trường hợp liên quan đến BN 2927 (bệnh nhân tại Khu công 

nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội): 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F2): 01 trường hợp cách ly tại nhà, đang 

chờ lấy mẫu. 

- Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 trên địa 

bàn tỉnh cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị Quyết số 21/NQ-CP: tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 cho 84 trường hợp (trong đó: ghi nhận 01 TH có phản 

ứng thông thường mức độ nhẹ, đang được theo dõi và xử trí theo quy định). 

II. Tóm tắt kết quả phòng chống dịch đến thời điểm hiện tại 

1. Số liệu trong ngày 

- Số ca bệnh xác định mới: 0 

- Ca bệnh xác định đang điều trị: 0 

- Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 683 

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 05 

+ Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 125 

+ Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 553 

2. Số liệu cộng dồn 

 2.1. Ca bệnh xác định: 38 (đã điều trị khỏi và xuất viện: 33; đang điều 

trị: 0; chuyển BV Nhiệt đới Trung ương: 05) 

2.2. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định được theo 

dõi: 331 trường hợp. 
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Tất cả các trường hợp đều được cách ly (292 TH tại cơ sở y tế; 13 TH tại 

khu cách ly đặc biệt thuộc Trung Đoàn 855; 19 TH tại khu cách ly tập trung 

huyện/thành phố; 07 TH tại nhà). Trong đó: 315 trường hợp được lấy mẫu xét 

nghiệm với SARS-CoV-2 tối thiểu 2 lần đều cho kết quả âm tính, không lây lan 

ra cộng đồng; 16 trường hợp lấy mẫu lần 1 đều có kết quả âm tính. 

2.3.Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 17.797 trường hợp 

 + Cách ly tại cơ sở y tế: 661 trường hợp.   

 + Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 4.009 trường hợp. 

 Trong đó: 3.881 TH được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 tối thiểu 

2 lần, phát hiện ra 35 ca bệnh xác định; 03 TH lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính, 

được chuyển địa phương khác tiếp tục cách ly, theo dõi (Huế: 01 TH, Nghệ An: 

02 TH); 11 TH lấy mẫu 02 lần đều cho kết quả âm tính; 114 TH lấy mẫu lần 1 

đều cho kết quả âm tính. 

+ Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 13.127 trường hợp.   

 2.4. Xét nghiệm:  

+ Tổng số mẫu đã lấy: 45.184 

+ Số ca đã lấy mẫu xét nghiệm: 32.168 

+ Số ca đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 38 

+ Số ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 32.129 

+ Số ca đang chờ kết quả xét nghiệm: 0 

+ Số ca đã lấy mẫu nhưng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm: 01 

2.5. Tình hình khác 

- Các trường hợp liên quan đến BN 2899 (bệnh nhân tại Lý Nhân, Hà 

Nam): 364 trường hợp 

+ Trường hợp tiếp xúc gần (F1): 01 trường hợp được cách ly tại 

PKĐKKV Gia Lạc – Gia Viễn và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-

2 cho kết quả âm tính; 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F2): 126 trường hợp cách ly tại nhà 

và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-2 đều có kết quả âm tính; 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F3): 237 trường hợp. Tất cả được hướng 

dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

- Các trường hợp liên quan đến BN 2910 (bệnh nhân là F1 của BN 

2899 và phát hiện ca bệnh xác định tại Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh): 43 

trường hợp 

+ Trường hợp tiếp xúc gần (F1): 01 trường hợp được cách ly tại Trường 

cao đẳng nghề Việt Xô và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-2 cho 

kết quả âm tính; 
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+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F2): 18 trường hợp cách ly tại nhà 

(trong đó: 17 TH được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-2 có kết quả âm 

tính, 01 TH đang chờ lấy mẫu). 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F3): 24 trường hợp. Tất cả được hướng 

dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

- Các trường hợp liên quan đến BN 2927 (bệnh nhân tại Khu công 

nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội): 70 trường hợp 

+ Trường hợp tiếp xúc gần (F1): 03 trường hợp được cách ly tập trung 

(PKĐK KV Gia Lạc – Gia Viễn: 01 TH;  PKĐK KV Gia Lâm – Nho Quan: 01 

TH và Khu cách ly tập trung huyện Yên Mô: 01 TH) và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 

với SARS-CoV-2 đều cho kết quả âm tính; 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F2): 46 trường hợp cách ly tại nhà 

(trong đó: 45 TH lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-2 có kết quả âm tính, 

01 TH đang chờ lấy mẫu) 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F3): 21 trường hợp. Tất cả được hướng 

dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

- Các trường hợp liên quan đến BN 2960 (ca bệnh xác định tại Vĩnh 

Phúc - Quán karaoke Sunny): 82 trường hợp  

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F2): 49 trường hợp cách ly tại nhà và 

được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-2 đều cho kết quả âm tính; 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F3): 33 trường hợp. Tất cả được hướng 

dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

- Các trường hợp liên quan đến BN 2962 (ca bệnh xác định tại Vĩnh 

Phúc – Quán karaoke Sunny): 01 trường hợp 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F2): 01 trường hợp cách ly tại nhà và 

được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-2 có kết quả âm tính. 

- Các trường hợp liên quan đến BN 2979 (bệnh nhân là nhân viên y tế 

tại Vĩnh Phúc): 01 trường hợp 

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F2): 01 trường hợp cách ly tại nhà,  

đang chờ lấy mẫu. 

- Các trường hợp liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc dương 

tính với SARS-CoV-2: 393 trường hợp 

+ Trường hợp tiếp xúc gần (F1): 11 trường hợp được cách ly tập trung 

(PKĐK KV Gia Lâm – Nho Quan: 02 TH; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện 

Kim Sơn: 06 TH; Trường Cao đẳng nghề Việt Xô – Tam Điệp: 02 TH; Khu cách 

ly tập trung huyện Yên Mô: 01 TH) và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-

2 đều cho kết quả âm tính; 
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+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F2): 209 trường hợp cách ly tại nhà 

(trong đó: 203 TH lấy mẫu lần 1 đều cho kết quả âm tính, 06 TH đang chờ lấy 

mẫu).  

+ Trường hợp tiếp xúc liên quan (F3): 173 trường hợp. Tất cả được hướng 

dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

- Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 trên địa 

bàn tỉnh cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị Quyết số 21/NQ-CP: tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 cho 282 trường hợp (trong đó: ghi nhận 126 TH có 

phản ứng thông thường mức độ nhẹ, đang được theo dõi và xử trí theo quy định) 

- Xét nghiệm rà soát cho các đối tượng có nguy cơ Covid-19 bằng kỹ 

thuật test nhanh kháng nguyên: lấy mẫu 651 trường hợp có kết quả âm tính. 

- Xét nghiệm rà soát cho các đối tượng có nguy cơ Covid-19 bằng kỹ 

thuật Realtime PCR: lấy mẫu 4.861 trường hợp đều có kết quả âm tính. 

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ trở về từ vùng dịch được quản lý, 

giám sát: 8.558 trường hợp. 

- Xét nghiệm cho những người thuộc đối tượng cần lấy mẫu theo 

Công điện 97/CĐ-BYT: lấy mẫu 10.341 trường hợp đều có kết quả âm tính. 

- Xét nghiệm cho những người thuộc đối tượng cần lấy mẫu theo 

Quyết định 2245/BYT-DP và Quyết định 4042/QĐ-BYT: lấy mẫu 2.679 

trường hợp đều có kết quả âm tính. 

- Lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét 

nghiệm SARS-CoV-2: lấy 30 mẫu đều có kết quả âm tính.  

- Tình hình ca bệnh xác định ngoài cộng đồng (BN 170) và các ca bệnh 

tái dương tính (BN 325 và BN 543) đã điều trị khỏi, ra viện và trở về địa 

phương: lấy mẫu 02 lần sau ra viện đều cho kết quả âm tính, sức khỏe ổn định. 

Ninh Bình đã triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn, cách ly, 

khoanh vùng, không để dịch lây lan ra cộng đồng. 

III. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng 

Chính Phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/01/2021 

của Bộ Y tế về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây 

nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, lập danh sách, lấy mẫu cho những người thuộc đối 

tượng cần lấy mẫu theo Quyết định 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 của Bộ Y tế. 
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- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm rà 

soát cho các đối tượng nguy cơ Covid-19 trong tình hình mới. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 đợt 1 trên địa bàn tỉnh cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 

21/NQ-CP. 

2. Hoạt động chuyên môn khác 

- Các hoạt động dự phòng và điều trị vẫn đang được tiến hành theo sự chỉ 

đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh.  

- Sở Y tế đã tổng hợp báo cáo các nội dung liên quan tới dịch Covid-19 

đúng thời gian theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 và Bộ Y tế. 

- Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đón chuyên gia đến và làm việc tại 

tỉnh theo đúng Kế hoạch số 192/KH-BCĐ ngày 15/7/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc đón, cách ly các chuyên gia, người lao 

động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh để làm việc tại tỉnh 

Ninh Bình. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý, giám sát chặt chẽ sức 

khỏe cho 98 trường hợp tại khu cách ly tập trung Trung Đoàn 855. 

Sở Y tế Ninh Bình trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục YTDP-BYT; 

- Cục QLKCB-BYT; 

- UBND tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà BT Tỉnh ủy (B/C); 

- Đ/c Trần Hồng Quảng CT HĐND tỉnh (B/C); 

- Đ/c Phạm Quang Ngọc CT UBND tỉnh (B/C); 

- Đ/c Tống Quang Thìn PCTTT UBND tỉnh (B/C); 

- Các thành viên trong BCĐ tỉnh; 

- Các thành viên trong BCĐ ngành; 

- Lãnh đạo SYT; 

- VP6 UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình; 

- Website Sở Y tế (đăng tải); 

- Lưu: VT, NVY.  (C/) 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Dương 
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