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Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 

(Tính đến 16h00 ngày 17/5/2021) 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 206/UBND-VP6 

ngày 27/4/2021 về việc khẩn trương tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; ý 

kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng 

chống, dịch Covid-19 thành phố báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác phòng 

chống dịch với các nội dung cụ thể như sau:  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Ngày 17/5/2021, UBND thành phố ban hành công văn về việc triển khai thực 

hiện Thông báo Kết luận số 107/TB-VPCP ngày 14/5/2021 của Phó Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố ban hành Công văn về việc 

tăng cường rà soát, quản lý người về từ các tỉnh, thành phố có dịch. 

- Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của BCĐ phòng, chống 

dịch Covid-19 thành phố báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 

tại các công ty, doanh nghiệp và các BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- Ngày 15+16/5/2021 UBND thành phố đã cấp hỗ trợ cho 63 tổ bầu cử trên địa 

bàn một số hóa chất, trang thiết bị (hỗ trợ thêm mỗi tổ bầu cử: 01 máy đo thân nhiệt cầm 

tay, 04 nước rửa tay khô khử khuẩn, 04 hộp khẩu trang y tế và 01 kg CloraminB) để 

phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn 

- UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan triển khai 

quyết liệt, khẩn trương, liên tục các hoạt động dự phòng và điều trị theo sự chỉ đạo, 

hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh và UBND thành phố; Đặc biệt đẩy nhanh tốc độ 

truy vết các đối tượng F1, F2, F3 có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh của Bệnh 

viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện K3 và các tỉnh, thành phố có dịch. 

2. Kết quả truy vết, quản lý, cách ly các đối tượng  

Đến 16h ngày 17/5/2021, toàn thành phố hiện đang quản lý cách ly cho: 

1.612 TH (121 TH F1 (Ninh Bình: 08, TĐ: 113), 1.491 F2). 1.612/1.612 TH có sức 

khỏe ổn định không ho, không sốt. Cụ thể như sau: 

- Cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề cơ điện Việt Xô: 29 TH F1 

(Ninh Bình: 08 TH, TĐ:21TH ). 

- Cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Cơ Giới NB: 54 TH F1  
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- Cách ly y tế tại nhà: 10 TH F1 là những bệnh nhân nặng  

- Cách ly y tế tại Trung tâm Y tế thành phố: 20 TH F1. 

- Cách ly y tế tại Trạm Y tế phường Tây Sơn: 08 TH F1. 

- 1.479 TH F2 được cách ly tại nhà có sự giám sát của cán bộ y tế. 

2.1. Tình hình truy vết, quản lý, cách ly các đối tượng có liên quan đến 

Bệnh viện K cơ sở 3 

Tính đến 16h00 ngày 17/5/2021, đã truy vết được 1.139 TH (92 TH F1 và 

1.047TH F2), vẫn đang tiếp tục truy vết. Trong đó:  

- 10 TH F1 đang cách ly y tế tại nhà. 

- 20 TH F1 được cách ly y tế tại Trung tâm Y tế thành phố. 

- 08 TH F1 được cách ly y tế tại Trạm Y tế phường Tây Sơn. 

- 54 TH F1 được cách ly tại Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Cơ giới NB. 

- 1.047 TH F2 được cách ly tại nhà có sự giám sát của cán bộ y tế. 

2.2. Tình hình truy vết, quản lý, cách ly các đối tượng có liên quan đến 

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 

Đã tổ chức kiểm tra, truy vết được 428 TH (trong đó: 20 TH F1 và 408 TH F2 

(có 172 TH F2 của F1 Dung, 19 TH F2 của F1 Nga, 10 TH F2 của F1 Minh và 207 

F2 của các F1 tại Nhà hàng Huế). Trong đó:  

- 20TH F1 được cách ly tại Khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề Cơ 

điện xây dựng Việt Xô. 

- 408 TH F2 được cách ly tại nhà có sự giám sát của cán bộ y tế. 

2.3. Tình hình truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến ca 

bệnh xác định tại Hà Nam  

Đã tổ chức kiểm tra, truy vết được 01 TH F1, 36 TH F2( Yên Sơn: 15TH, Nam 

Sơn: 18 TH (trong đó 16 TH F2 của F1 Cương), Trung Sơn: 03). Trong đó: 

- 01 TH F1 được cách ly tại Khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề Cơ 

điện xây dựng Việt Xô. 

- 36 TH F2 được cách ly tại nhà có sự giám sát của cán bộ y tế. 

3. Công tác lấy mẫu xét nghiệm  

- Lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho tất cả các trường hợp F1: 121/121 TH có kết 

quả xét nghiệm lần 2 và 04 TH F1 của Bệnh viện K Tân Triều đang cách ly tại nhà 

có kết quả xét nghiệm lần 3 Âm tính với SARS-CoV-2; lấy mẫu xét nghiệm lần 3 

cho 07 TH F1 đang cách ly y tế tập trung tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây 

dựng Việt Xô, chưa có kết quả xét nghiệm. 

- Lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho các TH F2: 1.491/1.491TH, trong đó 

1.491/1.491 TH có kết quả Âm tính với SARS-CoV-2. 

4. Phương hướng các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 

- Chỉ đạo ngành Y tế thành phố phối hợp với Công an, UBND các phường, 

xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xác 
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minh, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung 

ương cơ sở 2, Bệnh viện K3 và các ca bệnh tại các tỉnh, thành phố khác trong cả 

nước để có các biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời. Lập danh sách báo cáo Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch thành phố. 

- Chỉ đạo ngành Y tế, Công an, Ban chỉ huy quân sự thành phố rà soát đảm 

bảo quy trình cách ly tập trung theo đúng quy định, không để xảy ra lây nhiễm trong 

cơ sở cách ly tập trung. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế, UBND các phường xã thực hiện nghiêm các quy 

định về quản lý, giám sát chặt chẽ và theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp tự 

cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú theo đúng các quy định hiện hành 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, tuân thủ theo thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử 

khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo Y tế); thực hiện khai báo y tế trên 

các ứng dụng NCOVI, Bluezone... 

- Tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch vụ tại các cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà máy, công ty... trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các  BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã lập danh sách 

các ứng cử viên và thành viên các Tổ bầu cử của các phường, xã để làm xét nghiệm 

SARS-CoV-2 trước ngày 19/5/2021. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 
- Sở Y tế;                                         (để b/c) 
- Thường trực Thành ủy; 
- Chủ tịch và các Phó Chủ UBND thành phố; 
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố; 
- Lưu: BCĐ, YT. 
 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Hoàng Mạnh Hùng 
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