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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
(đến 13h00, ngày 11/7/2021)
Thực hiện văn bản số 3938/CV-BCĐ ngày 22/5/2021 của BCĐ phòng, chống
dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện báo cáo hàng ngày của BCĐ với
BTV Tỉnh ủy về tình hình dịch bệnh Covid-19; văn bản số 4355/UBND-VX ngày
04/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo
phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. UBND huyện báo cáo tình hình
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid– 19 trên địa bàn huyện Lập Thạch, cụ thể
như sau:
I. Thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh
1. Tổng số ca mắc covid-19 (F0): 05 ca, cụ thể:
+ Bệnh nhân Nguyễn Văn Hạnh – Nam – 57 tuổi - thôn Sau Ga – xã Tử Du –
huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc (là F1 của bệnh nhân Nguyễn Thị Hương).
+ Bệnh nhân Lê Thị Lý – Nữ - 57 tuổi (là F1 của bệnh nhân Nguyễn Thị
Hương- thôn Sau Ga – xã Tử Du – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc.
+ Bệnh nhân Nguyễn Phi Yến – Nữ- 01 tuổi – Thôn Sau Ga - xã Tử Du –
Lập Thạch – Vĩnh Phúc (là F1 của bệnh nhân Lê Thị Lý).
+ Bệnh nhân Nguyễn Thị Minh Anh – Nữ - 11 tuổi – Thôn Sau Ga - xã Tử
Du – Lập Thạch – Vĩnh Phúc (là F1 của bệnh nhân Nguyễn Thị Hương).
+ Bệnh nhân Trần Thị Hảo – Nữ - 29 tuổi - Thôn Sau Ga - xã Tử Du – Lập
Thạch – Vĩnh Phúc (là F1 của bệnh nhân Lê Thị Lý).
2. Tổng số ca F1, F2, F3:
- Số trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1): 02 trường hợp
- Số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2): 07 trường hợp (tăng 01 trường hợp)
- Số trường hợp tiếp xúc vòng 3 (F3): 0 trường hợp
- Số người về từ vùng có dịch cách ly tập trung: 03 trường hợp
- Số người về từ vùng có dịch hiện cách ly tại nhà: 53 trường hợp
- Số trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm: 6.388 mẫu (Kết quả: 05 dương
tính: âm tính: 6.375 mẫu, chờ kết quả 8 mẫu).

- Số trường hợp là người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện
đã được lấy mẫu xét nghiệm (bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp): 10.830 mẫu,
trong đó: đã có kết quả âm tính: 10.830 mẫu.
II. Công tác đảm bảo: Các khu cách ly y tế tập trung
- Số trường hợp F1 của huyện đang thực hiện cách ly y tế tại Trường quân sự
tỉnh Vĩnh Phúc. 02 trường hợp.
- Số trường hợp đi về địa phương từ dùng dịch hiện đang cách ly y tế tập
trung tại trường quân sự tỉnh Vĩnh Phúc: 03 trường hợp.
- Tình hình sử dụng giường bệnh tại các khu cách ly tập trung:
+ Khu: Thái Hòa; Tổng số giường: 400; số giường đã sử dụng 0; số
giường còn lại: 400
+ Khu: Đa khoa Bắc Bình; Tổng số giường: 40; Số giường đã sử dụng: 0;
số giường còn lại: 40
+ Khu dự phòng- TTYT; Tổng số giường: 10; số giường đã sử dụng: 0; số
giường còn lại: 10
III. Việc thực hiện các nhiệm vụ BTV Tỉnh ủy giao:
- Ngày 6/7/2021, huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục
chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nhằm giữ
vững thành quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua, kiên quyết hạn
chế thấp nhất nguy cơ xâm nhập dịch bệnh và bùng phát dịch trên địa bàn; yêu cầu
các xã, thị trấn rà soát ngay các trường hợp đi, đến từ các vùng dịch, đặc biệt là ở
các tỉnh phía Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…
- Ngày 7/7/2021, UBND huyện ban hành Công điện về việc triển khai một
số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Trong
đó, Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực,
từng địa phương để tập trung cao nhất cho việc phòng, chống dịch
- Ngay trong đêm 9/7/2021, khi có văn bản thông báo về ca bệnh nghi
ngờ dương tính với Covid-19 tại huyện Tam Dương, BCĐ huyện đã khẩn trương
thông báo, triển khai chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung cao độ
rà soát và có danh sách của từng gia đình có người thân đi làm việc, công tác tại
các tỉnh, các vùng có dịch; yêu cầu thông báo người thân ở lại địa phương đó, hạn
chế tối đa việc đi/về huyện đến khi dịch bệnh được khống chế. Đồng thời, yêu cầu
UBND các xã, thị trấn ký cam kết với UBND huyện huyện trong việc tuyên truyền,
hạn chế tối đa việc đi/về huyện đến khi dịch bệnh được khống chế.
- UBND huyện thường xuyên chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn
189/189 Tổ phòng chống Covid-19 của các thôn, tổ dân phố = 1.777 thành viên
thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao,

+ Tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trong việc rà soát, truy vết các
trường hợp đi về từ vùng dịch; đồng thời các thành viên trong Tổ tích cực tuyên
truyền, vận động nhân dân trong thôn thực hiện nghiêm các quy định về phòng,
chống dịch;
+ Rà soát, báo cáo các gia đình có người thân sinh sống, làm việc tại các
vùng có dịch,
+ Rà soát các trường hợp liên quan đến người nghi ngờ dương tính với
SARS-COV-2 ở Tam Dương, kết quả đã rà soát đề xuất BCĐ cấp xã ra quyết định
cách ly 07 trường hợp F2 cách ly tại nhà theo quy định.
+ Rà soát những người đến, đi, trở về địa bàn từ địa phương khác, đặc biệt
trở về từ vùng có dịch để hướng dẫn các biện pháp cách ly, hạn chế đi lại, đồng thời
thông báo cho người dân biết để chủ động phòng, tránh;
+ Theo dõi, giám sát những người phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú,
những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở trên địa bàn.
+ Hỗ trợ các gia đình phải đi cách ly, động viên tinh thần trong nhân dân
để yên tâm, tin tưởng vào công tác chống dịch của TW, tỉnh, huyện;
+ Tổ Covid cộng đồng đang tích cực phối hợp điều tra nhân khẩu, tạm trú,
tạm vắng trên địa bàn phụ trách;
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, BCĐ tỉnh.
IV. Kiến nghị, đề xuất:
Trên đây là Báo cáo nhanh của UBND huyện về tình hình công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Lập Thạch đến 13 giờ 00 ngày
11/7/2021. UBND huyện Lập Thạch trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế (b/c)
- TT Huyện ủy, HĐND (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (c/đ);
- Các phòng CM, ĐVSN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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