
 

UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH nCoV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số          /BC-BCĐ Hoà Bình, ngày 09 tháng  3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngày 09/3/2020  

và các hoạt động phòng chống dịch thời gian tiếp theo 

  

I. Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đến 15h00  

1. Thế giới: 

Ghi nhận 109.970 người (trường hợp) mắc, 3.828 người tử vong do 

Covid-19, trong đó: 

+ Trung Quốc: 80.735 người mắc, 3.119 người tử vong; 

+Ngoài Trung Quốc: 29.235 người mắc, 709 người tử vong tại 102 Quốc 

gia, vùng lãnh thổ; các nước có số mắc và tử vong cao: Hàn Quốc: mắc 7.313 

người, tử vong 50; Ý: mắc 5.883 người, tử vong 233; Iran: mắc 5.823 người, tử 

vong 145; Hoa Kỳ: mắc 447, tử vong 19; Pháp: mắc 949 người, tử vong 16; 

Nhật Bản: mắc 461 người, tử vong 06; Đức: mắc 800; Tây Ban Nha: mắc 516, 

tử vong 10... 

2. Tại Việt Nam: 

Ghi nhận 30 người mắc Covid-19 gồm: 

- 16 người mắc Covid-19 cũ (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã điều trị 

khỏi bệnh hoàn toàn 

- Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có: 

+ 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp 

và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17). 

+ 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về 

Việt Nam ngày 4/3/2020  (Bệnh nhân 18). 

+ 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 

ngày 6/3 (Bệnh nhân 19,  bệnh nhân 20). 

+ 01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến 

bay với bệnh nhân 17  (Bệnh nhân 21). 

+ 09 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 

17 từ Anh về Việt Nam (từ Bệnh nhân 22 đến Bệnh nhân 30). 

- Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); 

Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (04); Ninh Bình (01); Quảng Ninh 

(04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (02); Huế (01). 

- 18.497 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch về đang được theo 

dõi sức khỏe. 

3. Tại Hòa Bình: 



 

- Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 nào.  

- 27 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19: 25/27 trường hợp xét nghiệm âm 

tính với Covid-19 (02 trường hợp không đủ điều kiện); 23/27 trường hợp trên đã 

hết triệu chứng, khỏi bệnh xuất viện; 04 trường hợp đang được cách ly điều trị 

bao gồm: 03 trường hợp được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, 01 trường hợp 

cách ly tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc. 

- 104 trường hợp đi về từ đi về từ Hàn Quốc cách ly tập trung Tại Trường 

Quân sự tỉnh; Không có trường hợp cách ly tập trung nào là người tỉnh Hòa 

Bình. 

- 146 người tiếp xúc, ở cùng khách sạn với 02 du khách người Anh đi 

cùng chuyến bay VN0054 với trường hợp mắc Covid-19 thứ 17: Nguyễn Hồng 

Nhung được cách ly tại chỗ ở khách sạn Mai Châu Ecologe, Huyện Mai Châu. 

- 02 người tiếp xúc vợ chồng nữ với du khách người Anh: Jayne Luis 

Orviss (đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054) dương tính với COVID-19 tại 

Sân golf Phượng Hoàng, Lương Sơn được cách ly tại cơ sở y tế. 

- 38 trường hợp cách ly theo dõi tại nhà, nơi lưu trú gồm những người đi 

về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch, người tiếp xúc gần với các trường hợp 

nghi ngờ mắc bệnh. 

II. Hoạt động trọng tâm trong thời gian tiếp theo 

1. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 các cấp thực hiện nghiêm túc 

các chỉ đạo của Bộ Y tế, của Ban chỉ đạo tỉnh; Kế hoạch Đáp ứng với từng cấp 

độ dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-BCĐ của Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona; tiếp tục thực hiện Kế hoạch Đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do 

Covid-19 của tỉnh; bám sát tình hình thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành 

phòng, chống dịch. 

2. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế của địa phương, Tận 

dụng hệ thống truyền thanh của các xã, phường, thị trấn và hệ thống tin nhắn. 

3. Tiếp tục thực hiện giám sát phát hiện bệnh, chú ý những trường hợp 

viêm phổi nặng và người đi về trong vòng 14 ngày từ quốc gia, vùng lãnh thổ có 

dịch, phát hiện sớm, cách ly điều trị kịp thời các ca bệnh. 

4. Tiếp tục thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh: 

- Các trường học: Thực hiện theo Công văn số 395/SGD&ĐT-CTTT ngày 

09/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn liên ngành số 

412/HDLN/YT-GDDT-LĐTBXH ngày 17/02/2020 của liên Sở: Y tế - Giáo dục 

và Đào tạo - Lao động, Thương binh và Xã hội. 

- Các cơ sở y tế: Thực hiện tốt công tác phòng chống phòng chống nhiễm 

khuẩn, phòng chống dịch, bệnh tại đơn vị, địa bàn; Tổ chức cách ly triệt để, 

điều trị các trường hợp nghi mắc Covid-19 theo hướng dẫn; Sẵn sàng triển khai 

hoạt động điều tra và xử lý triệt để ổ dịch theo quy định. 



 

- Các địa phương: Vận động nhân dân thực hiện giữ gìn vệ sinh gia đình, 

rửa tay bằng xà phòng, lau rửa, vệ sinh nhà cửa, hạn chế tham gia các lễ hội, tụ 

tập đông người, đeo khẩu trang, thực hiện ăn chín, uống chín... 

5. Các huyện, thành phố tổ chức khu cách ly y tế tập trung (ngoài cơ sở Y 

tế), cách ly tại nhà với các đối tượng đi về từ vùng có dịch trong nước, người đi 

về từ Quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch, người tiếp xúc với các ca nghi ngờ mắc 

bệnh theo hướng dẫn. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:  

+ Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức tốt khu cách ly 

tập trung tuyến tỉnh đối với người Việt Nam đi về từ các Quốc gia vùng lãnh thổ 

có dịch Covid-19 theo Quyết định số 51/QĐ-BCĐ ngày 05/3/2020 của Ban chỉ 

đạo Phòng chống dịch nCov tỉnh Hòa Bình;  

+ Cán bộ, chiến sỹ, nhân viên, người phục thực hiện tốt các biện pháp 

phòng bệnh cá nhân, phòng lây nhiễm: Đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, 

súc họng nước muối, vệ sinh môi trường... ; 

+ Sàng lọc các đối tượng chuyển về các địa phương theo đúng hướng dẫn 

tại Công văn số 991/BYT-DP ngày 29/02/2020 của Bộ Y tế về việc tổ chức cách 

ly y tế người về từ vùng dịch Covid-19. Khảo sát, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng 

mở rộng khu cách ly để đón tiếp người được cách ly mới chuyển về. 

6. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch 

tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; Báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận:   
- Bộ Y tế; 

- Tỉnh ủy;  

- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Bộ Chỉ huy QS tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- UBND các huyện, TP; 

- Trung tâm KSBT; 

- BVĐK tỉnh; BV YHCT; 

- TTYT huyện, TP; 

- Lưu: VT, NVY.(H 35b). 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Trần Quang Khánh 
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