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BÁO CÁO HÀNG NGÀY 

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

(Tính đến 16h00 ngày 10/7/2021) 

 

I. TÌNH HÌNH TRONG NGÀY 

1. Số trường hợp nghi ngờ được cách ly mới: 76 

2. Số trường hợp được điều tra và lấy mẫu: 246 

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: 13 

trường hợp (07 TH được cách ly, điều trị tại PKĐKKV Cầu Yên (BN 4692; BN 

4693; BN 5087; BN 12863; BN 12864; BN 13643 và BN 16414); 06 TH được 

cách ly, điều trị tại PKĐKKV Quỳnh Sơn (BN 3865; BN 5715; BN 2810; BN 

12016; BN 11735 và BN 4173)). 

4. Tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát: 1.219 

4.1. Cách ly tại cơ sở y tế: 91 trường hợp 

ST

T 
Tên cơ sở y tế 

Số trường hợp  

(cộng dồn đến ngày) 
Chênh lệch - Lý do 

09/7 10/7 
Xuất 

viện 

Chuyển địa điểm  

cách ly 

Bệnh 

nhân mới 

1 
PKĐK KV Thanh Lạc – 

Nho Quan 
66 64  

03 TH chuyển về cách 

ly tại nhà 
01 

2 
PKĐK KV Cầu Yên – Hoa 

Lư 
07 07    

3 
PKĐK KV Quỳnh Sơn – 

Nho Quan 
06 06    

4 
PKĐKKV Gia Lạc – Gia 

Viễn 
25 07  

18 TH chuyển về cách 

ly tại Trung đoàn 855 
 

5 BV Tâm thần tỉnh 03 0  
03 TH chuyển về cách 

ly tại nhà 
 

6 
TYT xã Khánh Cường – 

Yên Khánh 
0 01   01 

7 TYT phường Tây Sơn  05 05    
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8 BV Đa khoa tỉnh 01 01    

Tổng cộng 113 91  24 02 

4.2. Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 405 trường hợp 

S

T

T 

Tên cơ sở cách ly  

tập trung 

Số trường hợp  

(cộng dồn đến ngày) 
Chênh lệch - Lý do 

09/7 10/7 
Hết thời 

gian cách ly 

Chuyển địa điểm 

cách ly 

Thêm 

mới 

1 Khách sạn Đồng Nê 05 05    

2 Khách sạn Cozy Nibi 06 04 02   

3 Chi cục thuế Hoa lư (Cũ) 11 11    

4 
Trường mầm non Yên Thắng 

(Khu A) – Yên Mô 
30 28  

02 TH chuyển về 

cách ly tại nhà 
 

5 
Văn phòng UBND huyện Kim 

Sơn (Cũ) 
58 46  

12 TH chuyển về 

cách ly tại nhà 
 

6 
Văn phòng Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Kim Sơn (Cũ) 
62 62    

7 
Trường mầm non Thượng 

Kiệm – Kim Sơn 
56 56    

8 
Trường mầm non Kim Chính 

– Kim Sơn 
14 18   04 

9 
Trường mầm non Gia Phú – 

Gia Viễn 
11 10  

01 TH chuyển về 

cách ly tại nhà 
 

10 
Trường mầm non Gia Tiến – 

Gia Viễn 
20 20    

11 
Trường mầm non Gia Tân – 

Gia Viễn 
0 04   04 

11 
Trường Cao đẳng Cơ điện 

Xây dựng Việt Xô 
20 21  

 
01 

12 Trung đoàn 855 07 25   18 

13 
Trung tâm Hỗ trợ và dạy nghề 

nông dân tỉnh 
38 42   04 

14 

Trường mầm non Hoa Sen 

(Thị trấn Yên Ninh, Yên 

Khánh) 

36 34  
07 TH chuyển về 

cách ly tại nhà 
05 

15 
TT bồi dưỡng Chính trị huyện 

Yên Khánh 
08 08    

16 
Khu Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp huyện Yên Mô (cũ) 
10 11   01 
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Tổng cộng 392 405 02 22 37 

14.3. Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 723 trường hợp 

 

ST

T 

Tên huyện, TP 

Số trường hợp  

(cộng dồn đến ngày) 
Chênh lệch - Lý do 

09/7 10/7 
Hết thời 

gian cách ly 

Chuyển địa điểm 

cách ly 
Thêm mới 

1 Huyện Nho Quan  162 139 44   21 

2 Huyện Kim Sơn 226 263     37 

3 Huyện Yên Khánh 32 41     09 

4 Huyện Gia Viễn 48 44 12   08 

5 Huyện Hoa Lư 47 48     01 

6 TP Tam Điệp 82 76 09   03 

7 TP Ninh Bình 36 32 06 

02 TH chuyển cách ly 

Trung tâm Hỗ trợ và 

dạy nghề nông dân 

tỉnh  

04 

8 Huyện Yên Mô 78 80     02 

Tổng cộng 711 723 71 02 85 

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

nghi ngờ mắc bệnh (F1): 521 trường hợp 

STT Địa điểm cách ly Số F1 được cách ly 

1 Huyện Gia Viễn 34 

2 Huyện Nho Quan 53 

3 Huyện Yên Mô 42 

4 Thành phố Tam Điệp 27 

5 Huyện Kim Sơn 250 

6 Huyện Hoa Lư 13 

7 Huyện Yên Khánh 34 

8 Thành phố Ninh Bình 68 

Tổng cộng 521 

6. Xét nghiệm 

6.1. Kết quả xét nghiệm của 13 ca bệnh xác định: 02 TH cho kết quả âm 

tính 03 lần liên tiếp (BN 12863 và BN 4692); 02 TH cho kết quả âm tính 02 lần 

liên tiếp (BN 12864 và BN 5715); 03 TH cho kết quả âm tính lần 1 (BN 5087; 

BN11735 Và BN 12016); 06 TH (BN 4693; BN 13643; BN 16414; BN 2810; BN 
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3865 và BN 4173) cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2; 13 TH được cách ly, 

điều trị tại cơ sở y tế (PKĐKKV Cầu Yên: 07 TH; PKĐKKV Quỳnh Sơn: 06 TH). 

6.2. Số mẫu được lấy trong ngày: 246  

6.3. Số mẫu có kết quả: 175. Trong đó:  

+ Có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 03 mẫu (BN 3865; BN 4173; 

BN 2810) 

+ Có kết quả âm tính: 172 mẫu 

7. Tình hình trong ngày (liên quan đến đợt dịch thứ 4) 

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

tỉnh cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị Quyết số 21/NQ-CP đợt 2 

+ Số người được tiêm: 117 (mũi 1: 01; mũi 2: 116); 

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

chóng mặt), không ghi nhận tai biến nặng. 

- Các trường hợp liên quan đến TP Hồ Chí Minh: 54 trường hợp 

Trường hợp tiếp xúc liên quan Số trường hợp Lấy mẫu xét nghiệm 

Các TH về từ các ổ 

dịch, điểm nguy cơ, 

vùng phong tỏa 

thuộc TP.HCM 

F1 16 

- Lấy mẫu lần 1: 22 TH 

- Lấy mẫu lần 2: 16 TH 

- Lấy mẫu lần 3: 09 TH 

- Lấy mẫu lần 4: 05 TH 

F2 38 
- Lấy mẫu lần 1: 37 TH 

- Lấy mẫu lần 2: 12 TH 

Các trường hợp về từ các khu vực 

còn lại thuộc TP.HCM 
0 - Lấy mẫu lần 1: 01 TH 

Tổng cộng 54   

II. TÓM TẮT KẾT QUẢ PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐẾN HIỆN TẠI 

1. SỐ LIỆU 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: 13 

trường hợp (07 TH được cách ly, điều trị tại PKĐKKV Cầu Yên (BN 4692; BN 

4693; BN 5087; BN 12863; BN 12864; BN 13643 và BN 16414); 06 TH được 

cách ly, điều trị tại PKĐKKV Quỳnh Sơn (BN 3865; BN 5715; BN 2810; BN 

12016; BN 11735 và BN 4173) 

- Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 1.219 

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 91 

+ Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 405 

+ Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 723 
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2. SỐ LIỆU CỘNG DỒN 

 2.1. Ca bệnh xác định: 62 (đã điều trị khỏi và xuất viện: 44; đang điều 

trị: 13; chuyển BV Nhiệt đới Trung ương: 05) 

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

nghi ngờ mắc bệnh (F1): 1.952 trường hợp.  

Tất cả các trường hợp đều được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm với SARS-

CoV-2 theo quy định. 

2.3.Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 35.160 trường hợp 

 + Cách ly tại cơ sở y tế: 1.405 trường hợp.   

 + Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 5.574 trường hợp. 

 + Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 28.181 trường hợp.   

 2.4. Xét nghiệm:  

+ Tổng số mẫu đã lấy: 138.273 

+ Số ca đã lấy mẫu xét nghiệm: 108.423 

+ Số ca đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 62 

+ Số ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 108.334 

+ Số ca đang chờ kết quả xét nghiệm: 26 

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

a) Các trường hợp liên quan Bệnh viện K (3 cơ sở): 9.271 trường hợp 

(F1: 961 TH; F2: 8.310 TH) 

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

599 trường hợp (F1: 44 TH; F2: 555 TH) 

c) Các trường hợp liên quan đến TP Hồ Chí Minh: 2.036 trường hợp 

Trường hợp tiếp xúc liên quan 
Số trường 

hợp 
Lấy mẫu và kết quả xét nghiệm 

Các TH về từ các ổ 

dịch, điểm nguy cơ, 

vùng phong tỏa 

thuộc TP.HCM 

F1 414 

- Lấy mẫu lần 1: 405 TH (Trong đó 403 TH có kết 

quả âm tính, 02 TH đang chờ kết quả); 

- Lấy mẫu lần 2: 329 (Trong đó 325 TH có kết quả 

âm tính, 04 TH đang chờ kết quả); 

- Lấy mẫu lần 3: 237 TH (Trong đó 228 TH có kết 

quả âm tính, 09 TH đang chờ kết quả); 

- Lấy mẫu lần 4: 95 TH đều có kết quả âm tính; 

- Lấy mẫu lần 5: 12 TH đều có kết quả âm tính 

F2 858 

- Lấy mẫu lần 1: 835 (Trong đó 819 TH có kết quả 

âm tính, 16 TH đang chờ kết quả); 

- Lấy mẫu lần 2: 627 TH (Trong đó 623 TH có kết 

quả âm tính, 04 TH đang chờ kết quả); 
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Các trường hợp về từ các khu 

vực còn lại thuộc TP.HCM 
764 

- Lấy mẫu lần 1: 764 TH đều có kết quả âm tính; 

- Lấy mẫu lần 2: 651 TH đều có kết quả âm tính 

Tổng cộng 2.036  

d) Tổng số trường hợp liên quan đến 61 ca bệnh xác định được cách ly, 

theo dõi, giám sát: 3.898 trường hợp  

+ F1: 273 TH cách ly tại khu cách ly tập trung các huyện, thành phố;  

+ F2: 2.951 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. 

2.6. Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn 

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

Đợt tiêm Số người được tiêm Phản ứng sau tiêm 

Đợt 1 7.417 
mức độ nhẹ (như đau tại chỗ tiêm, sốt nhẹ, đau đầu, 

chóng mặt), không ghi nhận tai biến nặng 

Đợt 2 

10.365 

(Mũi 1: 9.943;  

Mũi 2: 422) 

+ hầu hết các trường hợp có phản ứng mức độ nhẹ (như 

đau tại chỗ tiêm, sốt nhẹ, đau đầu, chóng mặt); 

+ ghi nhận 01 TH phản ứng nặng sau tiêm (phản vệ độ 

3), sau xử trí đã ổn định 

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

-  Kỹ thuật test nhanh kháng nguyên: 651 trường hợp, đều có kết quả âm 

tính với SARS-CoV-2. 

- Bằng kỹ thuật Realtime PCR: 14.903 trường hợp đều có kết quả âm tính. 

2.8. Xét nghiệm cho các đối tượng là công nhân, người lao động làm 

việc tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh: 21.902 trường hợp đều có kết 

quả âm tính. 

2.9. Các trường hợp có yếu tố dịch tễ trở về từ ổ dịch, vùng dịch được 

quản lý, giám sát: 8.558 trường hợp. 

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 Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 12/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19. 
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- 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 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 tiếp nhận các trường hợp người bệnh và người 

nhà người bệnh đã hoàn thành cách ly y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung 

ương cơ sở 2 và Bệnh viện K trở về địa phương để tiếp tục theo dõi, giám sát và 

cách ly. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai rà soát, lập danh sách, cách ly và 

lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 về từ các địa phương đang có dịch và  

các trường hợp F1, F2 liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13/5/2021. 

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. 

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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