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BÁO BÁO 

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Ninh Thọ 
 

  

Kính gửi:  

  - Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh – Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa; 

- Ông Phan Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng 

BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người thị xã. 

 

I. TÌNH HÌNH CA NHIỄM MỚI (F0) 

1. Tổng hợp tính đến ngày 05/8/2021:  
 Tính từ ngày 05/7/2021 đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2021, toàn xã Ninh Thọ 

ghi nhận 52 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

- 06 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng. 

- 12 trường hợp cách ly tại nhà. 

- 25 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung. 

- 09 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa tại địa phương. 

2. Đối với trường hợp bệnh nhân Võ Lục: 

- Trường hợp trong khu phong toả Bệnh viện tỉnh Khánh Hoà: Trường hợp 

F0 Võ Lục - sinh năm 1938, thôn Ninh Điền đã test PCR ngày 17/07/2021 kết quả 

âm tính, test PCR ngày 25/07/2021 kết quả âm tính.  

- Tiền sử bệnh van tim do sức khoẻ kém nên không can thiệp được, bệnh 

nhân có khối u mỡ vùng cổ khoảng 10cm x 8cm lớn chưa phẫu thuật. 

- Đến ngày 29/07/2021 bệnh nhân mệt, khó thở có khả năng nguy hiểm đến 

tính mạng. Nên theo đề nghị của Trạm y tế và yêu cầu của gia đình đã thuê xe để 

chuyển lên tuyến trên. Đến bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa tiếp tục test 

nhanh âm tính, nên bệnh viện đa khoa Ninh Hòa tiếp tục chuyển vào Bệnh viện 

  F0  Nơi phát hiện các trường hợp mới 

TT Địa phương 
Ca mới 

 Cộng Cộng Cách ly Phong Cơ sở 
   

dồn đồng tại nhà tỏa cách ly     

1 Thôn Bình Sơn 03  28 03 03 07 14 

2 Thôn Xuân Mỹ 02  07 01 02 0 04 

3 Thôn Ninh Điền 0  10 0 06 01 03 

4 Thôn Chánh Thanh 0  04 01 01 0 02 

5 Thôn Lạc An 0  02 01 0 0 01 

6 Thôn Lạc Ninh 0  01 0 0 0 01 

 Tổng 05  52 06 12 09 25 
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tỉnh (trong ngày 29/7). Trên đường đi qua các chốt có chở người đi cấp cứu nên 

chốt cho qua (tài xế không xuống xe), khi đến Bệnh viện tỉnh test nhanh âm tính 

cho vào khoa cấp cứu điều trị, đến ngày 03/08/2021 lấy mẫu test PCR ngày 

04/08/2021 kết quả dương tính SARS-CoV-2 và chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới 

điều trị. Hiện tại bệnh nhân khoẻ hơn đang tiếp tục điều trị.  

- Công tác truy vết: hiện tại đã xác định F1 có 09 ca, F2 06 ca, đã test PCR 

chờ kết quả, công tác khử trùng đã được triển khai. Hiện đã phong tỏa khu vực và 

tiếp tục truy vết các trường hợp F1 và F2. 

II. TÌNH HÌNH CA TIẾP XÚC GẦN (F1)  

1. Số liệu 

- Tổng số ca mới trong ngày 05/8: 09 trường hợp. 

- Cộng dồn: 198 trường hợp. 
 

2. Các hoạt động đã triển khai 

- Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát, cách ly y tế tập trung.  
 - Điều tra, truy vết các trường hợp liên quan. 
 

III. TÌNH HÌNH CA TIẾP XÚC (F2) 

1. Số liệu 

 - Tổng số ca mới: 06 trường hợp. 

- Cộng dồn: 433 trường hợp. 

2. Các hoạt động đã triển khai  

- Cách ly y tế tại nhà, hướng dẫn theo dõi sức khỏe và các biện pháp phòng 

chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

 - Quản lý, theo dõi sức khỏe của người dân tại khu vực phong tỏa. 

 - Phối hợp với các đơn vị tại địa phương thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch tại khu vực phong tỏa. 

3. Số liệu liên quan khu cách ly 

TT Trường hợp  

F0: 52 F1: 198 F2: 427 

Số 

mới 

Hoàn 

thành 

cách 

ly 

Đang 

còn 

cách 

ly 

Số 

mới 

Hoàn 

thành 

cách 

ly 

Đang 

còn 

cách 

ly 

Số 

mới 

Hoàn 

thành 

cách 

ly 

Đang 

còn 

cách 

ly 

1 

Liên quan đến bệnh nhân 

17725 (Cảng cá Hòn Rớ Nha 

Trang) 

6 0 52 0 16 58 0 0 0 

2 
Người đến, về từ vùng có 

dịch 
         

Tổng cộng 6 0 52 0 16 58 0 0 0 
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Trên đây là báo cáo về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn xã Ninh Thọ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Đảng uỷ; TT.HĐND xã; 

- BCĐ PC dịch bệnh ở người xã; 

- Lưu: VT. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

                 Võ Khánh Đăng 
 
 

TT Địa điểm cách ly Số hộ 
Số 

khẩu 
Thời gian cách ly (14 ngày) 

1 

- Khu dân cư số 01 thôn Bình Sơn 

(do phát hiện F0 mới tại khu vực 

này nên UBND xã đã chỉ đạo mở 

rộng phong tỏa thêm tại khu dân 

cư số 1 thôn Bình Sơn hơn 40 hộ 

và 160 khẩu 

60 250 
19h, ngày 6/7/2021 - 19h, ngày 

20/7/2021 

2 - Khu dân cư thôn Xuân Mỹ 250 696 
18h, ngày 08/7/2021 - 18h, ngày 

22/7/2021 

3 - Khu dân cư số 2 thôn Bình Sơn 25 85 
14h, ngày 11/7/2021 - 14h, ngày 

25/7/2021 

Tổng cộng 335 1031   
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