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BÁO CÁO  

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

(Tính đến 18h00 ngày 12/5/2021) 

 

I. Tình hình trong ngày 

- 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 

- Số trường hợp cách ly mới trong ngày: 1.112 

- Số trường hợp hết thời hạn cách ly: 35 

- Số mẫu được lấy trong ngày: 1.869 

- Số mẫu có kết quả: 1.440 mẫu có kết quả âm tính. 

II. Số liệu cộng dồn (từ khi có dịch Covid-19) 

1. Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 25.770 trường hợp 

 - Cách ly tại cơ sở y tế: 975 trường hợp    

 - Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 4.734 trường hợp. 

 - Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 20.061 trường hợp. 

2. Tổng toàn tỉnh các đối tượng hiện nay đang được cách ly, theo dõi 

hoặc giám sát: 8.295 ca 

- Cách ly tại cơ sở y tế: 290 trường hợp. 

- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 759 trường hợp. Trong đó: 26 

chuyên gia nhập cảnh cách ly tại 02 Khách sạn (Ks Cozy Nibi: 10 TH; Ks Đồng Nê: 

16 TH); 98 trường hợp công dân nhập cảnh từ Bruney cách ly tại khu cách ly tập 

trung Trung Đoàn 855 và 635 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung các 

huyện, thành phố. 

- Cách ly tại nhà và nơi lưu trú: 7.246 trường hợp. 

 3. Tổng số mẫu đã lấy: 54.705 mẫu/41.505 ca 

- Số ca đã lấy mẫu xét nghiệm: 41.505 ca = 54.705 XN PCR 

- Số ca đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 38 (đã điều trị khỏi và 

xuất viện: 33 ca, đang điều trị: 0 ca, chuyển BV Nhiệt đới Trung ương: 05 ca) 

- Số ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 39.428 trường hợp 

- Số ca đang chờ kết quả xét nghiệm: 2.038 trường hợp 

4. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, trường hợp 

nghi ngờ mắc bệnh (F1): 1.017 trường hợp 

STT Địa điểm cách ly Số F1 được cách ly 

1 Huyện Gia Viễn 114 
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2 Huyện Nho Quan 141 

3 Huyện Yên Mô 90 

4 Thành phố Tam Điệp 119 

5 Huyện Kim Sơn 166 

6 Huyện Hoa Lư 85 

7 Huyện Yên Khánh 120 

8 Thành phố Ninh Bình 182 

Tổng cộng 1.017 

5. Tình hình khác 

5.1. Tình hình giám sát dịch từ 29/4/2021 

a) Các trường hợp liên quan Bệnh viện K (3 cơ sở): 6.793 trường hợp 

ST

T 

Trường hợp tiếp 

xúc liên quan 

Số trường hợp Lấy mẫu và kết quả xét nghiệm 

1 F1 

932 TH. Trong đó:  

- 06 TH (Cơ sở 1) 

- 08 TH (Cơ sở 2) 

- 918 TH (Cơ sở 3) 

- Lấy mẫu lần 1: 932 TH đều có kết quả âm tính; 

- Lấy mẫu lần 2: 04 TH (Có kết quả âm tính: 03 

TH; Đang chờ kết quả: 01 TH) 

2 F2 

5.861 TH. Trong đó: 

- 04 TH (Cơ sở 2) 

- 5.857 TH (Cơ sở 3) 

- Lấy mẫu: 4.834 TH 

- Có kết quả âm tính: 2.576 TH 

 

Tổng cộng 6.793  

b) Các trường hợp liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2: 537 

trường hợp  

ST

T 

Trường hợp tiếp 

xúc liên quan 

Số trường hợp Lấy mẫu và kết quả xét nghiệm 

1 F1 42 

- Lấy mẫu lần 1: 42 TH đều có kết quả âm tính; 

- Lấy mẫu lần 2: 38 TH (Có kết quả âm tính: 33 TH; 

Đang chờ kết quả: 05 TH)  

2 F2 495 
- Lấy mẫu: 495 TH 

- Có kết quả âm tính: 495 TH 

Tổng cộng 537  

c) Tổng số trường hợp liên quan đến 19 ca bệnh xác định được cách ly, 

theo dõi, giám sát: 1.828 trường hợp  

+ F1: 52 TH cách ly tại khu cách ly tập trung các huyện, thành phố và lấy 

mẫu lần 1 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 

+ F2: 1.102 TH cách ly tại nhà; 

+ F3: 674 TH được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch. 
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5.2. 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 

- Số người đã tiêm: 7.217 

- Phản ứng sau tiêm: mức độ nhẹ như đau tại chỗ tiêm, sốt nhẹ, đau đầu, 

chóng mặt, không ghi nhận tai biến nặng. 

5.3. Xét nghiệm rà soát cho các đối tượng có nguy cơ Covid-19 

-  Kỹ thuật test nhanh kháng nguyên: 651 trường hợp,  

- Bằng kỹ thuật Realtime PCR: 4.905 trường hợp  

Tất cả đều có kết quả âm tính. 

5.4. Các trường hợp có yếu tố dịch tễ trở về từ ổ dịch, vùng dịch được 
quản lý, giám sát: 8.558 trường hợp. 

6. Các hoạt động chỉ đạo 

6.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- UBND tỉnh ban hành văn bản số 227/UBND-VP6 ngày 09/5/2021, văn bản số 

226/UBND-VP6 ngày 06/5/2021, văn bản số 220/UBND-VP6 ngày 02/5/2021, văn 

bản số 221/UBND-VP6 ngày 02/5/2021; Thông báo kết luận số 26/TB-UBND ngày 

30/4/2021, văn bản số 206/UBND-VP6 ngày 27/4/2021 chỉ đạo công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng có 

yếu tố dịch tễ liên quan tới các ổ dịch, vùng dịch (nhất là Bệnh K cơ sở 3, Bệnh viện 

Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) từ 14/4/2021 trở lại đây.  

6.2. Hoạt động chuyên môn khác 

Các hoạt động dự phòng và điều trị vẫn đang được tiến hành quyết liệt, khẩn 

trương, liên tục theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh.  

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tính đến 

18h00 ngày 12/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình 

trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 
- Lưu: VT, VP6. 
  5.Tr25_BCYT 
 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Tống Quang Thìn 
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