ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH
Số: 394 /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lập Thạch, ngày 12 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO NHANH
Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona(COVID–19) và công tác phòng chống dịch bệnh
trên địa bàn huyện Lập Thạch
(Đến 15 giờ 00 ngày 12/8/2020)
I. Tình hình chung:
- Số mắc: 0;
- Số trường hợp nghi ngờ: 04 trường hợp.
- Số trường hợp tử vong: 0 trường hợp.
- Tổng số đã được làm xét nghiệm: 116 trường hợp.
- Cộng dồn số trường hợpcách ly, theo dõi giám sát: 1.232 trường hợp.
+ Số đã hết cách ly tập trung tại tỉnh: 53 trường hợp.
+ Số đã hết cách ly tập trung tại huyện: 17 trường hợp.
+ Số cách ly tại nhà: 796 trường hợp (còn 15 trường hợp đang cách ly).
+ Số theo dõi tại nhà: 366 trường hợp (còn 167 trường hợp đang theo dõi).
II. Tình hình dịch bệnh đang điều tra giám sát các trường hợp liên
quan đến TP Đà nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi:
- Tổng số trường hợp rà soát trong ngày: 0, cộng dồn: 323 trường hợp
- Số trường hợp lấy mẫu xét nghiệm trong ngày: 23, cộng dồn: 91 (trong
đó 39 trường hợp âm tính, 52 trường hợp chờ kết quả).
- Cách ly:
+ Cơ sở Y tế mới: 0
+ Tập trung mới: 0

cộng dồn: 0 trường hợp.
cộng dồn: 0 trường hợp.

+ Tại nhà: mới 0

cộng dồn: 267 trường hợp.

+ Theo dõi tại nhà: 42 trường hợp.
+ Hết cách ly, theo dõi: 14 trường hợp.
III. Thực hiện Kế hoạch số 63/KH- SYT ngày 03/8/2020 của sở Y tế:
- Tổng số đối tượng thuộc diện lấy mẫu xét nghiệm: 184 đối tượng.
+ Nhóm 1: 0 trường hợp.
+ Nhóm 2: 0 trường hợp.
+ Nhóm 3: 184 trường hợp.
- Số trường hợp đã được lấy mẫu 91 đạt 49,4 % so với kế hoạch.

- Tổng số môi trường bảo quản lấy mẫu hiện còn tại Trung tâm Y tế huyện: 01
IV. Các nội dung khác:
- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên
quan tăng tốc hơn nữa việc truy vết, xác minh, lập danh sách tất cả các trường
hợp đến, lưu trú tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến 28/7/2020 đã trở
về địa phương trên mọi phương tiện; yêu cầu các trường hợp nghi ngờ mắc
bệnh, trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh hoặc đến các khu vực có nguy cơ
cao theo các thông báo của Bộ Y tế phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ tình
hình sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế phù hợp theo chỉ đạo của Bộ
Y tế tại Công điện trên và UBND tỉnh tại văn bản số 5876/UBND – VX1 ngày
31/7/2020.
- Tại thời điểm hiện nay mọi việc được triển khai đầy đủ, kịp thời theo chỉ
đạo của TW, của Tỉnh, của huyện.
Trên đây là Báo cáo nhanh của UBND huyện về tình hình dịch bệnh do
Covid - 19 gây ra trên địa bàn huyện Lập Thạch đến 15 giờ 00 ngày 12/8/2020./.
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