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Kính gửi:  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh Khánh Hòa; 

- Viện Pasteur Nha Trang; 

- Cục Quản lý khám, chữa bệnh; 

- Cục Y tế dự phòng. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 61/TB-UBND ngày 

28/02/2020 về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài tại 

cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về kế 

hoạch ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona 

(Covid-19) gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Công văn số 2162/UBND-

KGVX ngày 11/3/2020 về việc cấp giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly cho 

công dân và Công văn số 401/BYT-DP ngày 01/02/2020 của Bộ Y tế về việc 

tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-

19, Sở Y tế báo cáo số liệu đến 11 giờ 00 ngày 03/4/2020, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 1. Tổng số trường hợp dương tính với Covid-19: 

 - Có 01 trường hợp, đã xuất viện vào ngày 04/02/2020. 

 2. Việc theo dõi, cách ly: 

 a) Tình hình ngày 03/4/2020: 

 - Đến 11 giờ 00 ngày 03/4/2020, toàn tỉnh theo dõi, cách ly 733 trường 

hợp. Các trường hợp được theo dõi, cách ly tại các địa điểm sau: 

+ Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đang theo dõi, cách ly 11 trường hợp (10 

người Việt Nam, 01 người Hàn Quốc). Trong đó 05 trường hợp đã có kết quả 

xét nghiệm âm tính, 06 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm. 

+ Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh: 02 trường hợp, đã có kết quả xét 

nghiệm âm tính. 



+ Khu cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an 

ninh tại Nha Trang: 98 trường hợp. 

+ Khu cách ly tập trung tại C19 – Trung tâm huấn luyện bộ đội biên 

phòng: 146 trường hợp. 

+ Khu cách ly tập trung tại Trung Đoàn Bộ binh 803: 200 trường hợp. 

+ Trung đoàn Bộ binh 201: 101 trường hợp. 

+ Trung tâm huấn luyện thuộc ban Chỉ huy quân sự thành phố Nha Trang: 

50 trường hợp. 

+ Tiểu đoàn 87 – Trung đoàn 274 – Sư đoàn phòng không 377: 80 trường 

hợp. 

+ Trung tâm huấn luyện quân sự trường sĩ quan thông tin – Ninh Hòa: 43 

trường hợp. 

+ Có 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính (02 Việt Nam) tại cơ 

sở lưu trú QTR2 tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.  

  Các trường hợp li n quan tới Bệnh viện Bạch Mai: 

Khi nhận được thông tin hiện đang có các trường hợp liên quan tới Bệnh 

viện Bạch Mai đang ở tại Khánh Hòa. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa 

đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại các địa phương điều tra dịch tễ 

các trường hợp trên. 

Kết quả có 11 trường hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có liên quan đến 

bệnh viện Bạch Mai (Nha Trang 08 trường hợp, Cam Ranh 01 trường hợp, 

Khánh Vĩnh 02 trường hợp).  

Trong đó lấy mẫu 13 trường hợp (bao gồm cả một số trường hợp tiếp xúc 

gần gồm chồng và con trai), kết quả toàn bộ âm tính. Những trường hợp chưa đủ 

14 ngày kể từ ngày cuối đến/ở/đi qua Bệnh viện Bạch Mai tới lúc điều tra dịch tễ 

thì chuyển cách ly tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (có 06 trường hợp, trong đó Nha 

Trang 04, Cam Ranh 01, Khánh Vĩnh 01); những trường hợp còn lại đã quá 14 

ngày từ ngày cuối đến/ở/đi qua Bệnh viện Bạch Mai cho tới lúc điều tra thì 

hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. 

b) Tích lũy từ ngày 09/01/2020 đến ngày 02/4/2020 đã theo dõi, cách ly 

tập trung: 1348 trường hợp. 

3. Kết quả xét nghiệm: 

- Tổng số ca xét nghiệm có kết quả tích lũy: 1369 ca. Trong đó: dương 

tính 01 ca, âm tính 1368 ca. 

4. Tổng số trường hợp đang theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú có 

sự giám sát của nhân vi n y tế:  



316 trường hợp tiếp xúc gần với các trường họp nghi ngờ khác,hiện tại 

sức khỏe bình thường, không có triệu chứng sốt, ho, khó thở. 

5. Tổng số trường hợp được theo dõi sức khỏe tại nhà đã qua 14 ngày 

có sự giám sát của nhân vi n y tế: 895 trường hợp. 

II. HOẠT ĐỘNG KHÁC 

- Điều tra, giám sát các trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định 

hoặc ca nghi ngờ trên địa bàn tỉnh. 

- Duy trì số điện thoại đường dây nóng: 0911662233, 0965391515, 

0349323115 để hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn phòng chống dịch cho người dân. 

- Cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly 14 ngày tại các cơ sở cách ly. 

- Tiếp tục phối hợp khảo sát các đơn vị quân đội, ký túc xá Đại Học Nha 

Trang, Đại học Khánh Hòa, Trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương 

Nha Trang và các cơ sở khách sạn dùng để cách ly tập trung. 

- Kiểm tra việc phân luồng khám chữa bệnh, cách ly, điều trị tại các đơn 

vị y tế trên địa bàn tỉnh./. 

Nơi nhận:      
- Như trên (VBĐT); 

- Ban Dân tộc (VBĐT); 

- Sở Du lịch (VBĐT); 

- Sở Ngoại vụ (VBĐT); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT); 

- PA 03 – Công an tỉnh (VBĐT); 

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (VBĐT); 

- UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa (VBĐT); 

- BCH BĐBP tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (VBĐT); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (VBĐT); 

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- VPS (VBĐT, đăng website); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 

 

 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-03T16:08:41+0700
	Việt Nam
	Bùi Xuân Minh<bxminh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-03T16:19:45+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-03T16:19:57+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




