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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 21/01/2022) 

 

 

I. TÌNH HÌNH TRONG NGÀY 

1. Số trường hợp nghi ngờ được cách ly mới: 654 

2. Số mẫu lấy lấy trong ngày: 1.691 (Test nhanh kháng nguyên: 1.346; 

RT-PCR: 345) 

3. Ca bệnh xác định  

- Số ca bệnh xác định mới: 126 ca. Trong đó: có 90 ca mắc tại cộng 

đồng và 36 ca mắc trong khu cách ly/khu phong tỏa (Phụ lục 1 kèm theo) 

- Ca bệnh xác định đang cách ly, điều trị: 1.224  

- Số ca bệnh đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày: 43 

- Số ca bệnh nặng (thở oxy): 08 

- Số ca bệnh tử vong: 01 

4. Tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát: 7.684 

4.1. Cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19: 1.346 trường hợp. 

Trong đó: có 1.224 bệnh nhân Covid-19 và 122 người nhà bệnh nhân xin vào 

cùng khu cách ly (Phụ lục 2 kèm theo). 

4.2. Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 252 trường hợp (Phụ lục 3 

kèm theo). 

4.3. Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 6.086 trường hợp (Phụ lục 4 

kèm theo). 

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

nghi ngờ mắc bệnh (F1): 5.409 trường hợp (Phụ lục 5 kèm theo). 

6. Xét nghiệm 

6.1. Số trường hợp được điều tra và lấy mẫu: 1.691 (Test nhanh kháng 

nguyên: 1.346; RT-PCR: 345) 

6.2. Số mẫu có kết quả: 1.693 (Test nhanh kháng nguyên: 1.346; RT-

PCR: 347) 

+ Có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 152 mẫu  
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+ Có kết quả âm tính: 1.541 mẫu 

7. Tình hình triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19  

- Tiêm cho đối tượng trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình: 27.152 (mũi 

1: 102; mũi 2: 279; mũi nhắc lại: 1.869; mũi bổ sung: 24.902); 

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

chóng mặt), không ghi nhận tai biến nặng.  

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

1. SỐ LIỆU TRONG NGÀY 

- Số ca bệnh xác định mới: 126 

- Ca bệnh xác định đang cách ly, điều trị: 1.224 

- Số ca bệnh đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày: 43 

- Số ca bệnh nặng (thở oxy): 08 

- Số ca bệnh tử vong: 01 

- Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 7.684 

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 1.346  

+ Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 252 

+ Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 6.086 

2. SỐ LIỆU CỘNG DỒN 

 2.1. Ca bệnh xác định: 3.347 (đã điều trị khỏi và xuất viện: 2.096; đang 

điều trị: 1.224; chuyển BV Nhiệt đới Trung ương: 22; tử vong: 05) 

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

hợp nghi ngờ mắc bệnh (F1): 39.853 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: 137.623 trường hợp 

 + Cách ly tại cơ sở y tế: 5.346 trường hợp.   

 + Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 28.983 trường hợp. 

 + Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 103.294 trường hợp.   

 2.4. Xét nghiệm: 

Phương pháp 

 

Nội dung 

RT-PCR 
Test nhanh 

kháng nguyên 
Tổng cộng 

Tổng số mẫu đã lấy 456.932 78.439 535.371 

Số ca đã lấy mẫu xét nghiệm 315.278 76.404 391.682 
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Số ca có kết quả dương tính 

với SARS-CoV-2 

1.833 (01 TH chuyển 

tỉnh Nam Định quản lý) 
1.515 3.348 

Số ca có kết quả âm tính với 

SARS-CoV-2 
311.871 74.889 386.760 

Số ca đang chờ kết quả xét 

nghiệm 
1.573 0 1.573 

 2.5. Tình hình các Ổ dịch đang hoạt động (Phụ lục 6 kèm theo) 

 - Tổng số ổ dịch ghi nhận tại các huyện/TP: 32; 

 - Tổng số ca bệnh xác định trong các ổ dịch: 1.482  

2.6. Tình hình triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19  

- Số lượng vắc xin đã nhận: 1.571.660 liều; 

- Số lượng vắc xin đã tiêm: 1.614.315 liều (bao gồm số liều tiêm tại các 

điểm tiêm của ngành Y tế, ngành Công an, Bệnh viện Quân Y 5, BCHQS tỉnh và 

Bệnh viện Phổi Trung ương triển khai tiêm tại Ninh Bình) 

- Tiêm cho đối tượng trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình: 

1.455.392 liều 

+ Tiêm tối thiểu 1 mũi: 634.263 người (đạt 95,3% tổng dân số trên 18 

tuổi đang có mặt tại Ninh Bình);  

+ Tiêm 2 mũi: 625.327 người (đạt 93,89% tổng dân số trên 18 tuổi đang 

có mặt tại Ninh Bình); 

+ Tiêm mũi nhắc lại: 79.228 người (đạt 11,91% tổng dân số trên 18 tuổi 

đang có mặt tại Ninh Bình). 

+ Tiêm mũi bổ sung: 116.574 người. 

- Tiêm cho nhóm đối tượng trong độ tuổi từ 12 – dưới 18 tuổi: 

158.923 liều  

+ Tiêm tối thiểu 1 mũi: 81.998 người (đạt 98,88% tổng dân số từ 12 – 

dưới 18 tuổi);  

+ Tiêm đủ 2 mũi: 76.925 người (đạt 92,71% tổng dân số từ 12 – dưới 18 

tuổi);   

 Hầu hết là phản ứng mức độ nhẹ, ghi nhận 01 trường hợp phản ứng nặng 

sau xử trí ổn định. 

III. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

Phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19”. 
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- Tiếp tục triển khai Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ 

Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn Y tế thực hiện Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ ban hành Quy định tạm thời 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 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 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. 

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. 

- Đã điều chuyển 63 ca bệnh xác định đến các Khu cách ly và điều trị nội 

trú người bệnh COVID-19 để cách ly và điều trị theo quy định. 

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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