
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số :         /SYT-NVY Khánh Hòa, ngày 20 tháng 8 năm 2020 

V/v cập nhật báo cáo hàng ngày 

việc giám sát người tiếp xúc gần 

với trường hợp bệnh do Covid-19 

gây ra và người về từ vùng dịch 

 

 

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 Công văn số 8013/UB-KGVX ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Công điện số 1248/CĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế, Sở 

Y tế báo cáo số liệu đến 11 giờ 00 ngày 20/8/2020, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

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

 Toàn tỉnh có 13 trường hợp 

a. Đã xuất viện: 02 trường hợp 

- 01 trường hợp ở huyện Vạn Ninh (đã xuất viện vào ngày 04/02/2020). 

 - 01 trường hợp là Du học sinh từ Mỹ trở về Việt Nam ngày 30/7/2020, có 

kết quả xét nghiệm dương tính ngày 02/8/2020); Đã xuất viện ngày 14/8/2020, 

sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, đã có kết quả xét 

nghiệm 4 lần liên tiếp âm tính và tự giác tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày tại 

Khách sạn. 

 b. Đang cách ly, điều trị: 11 trường hợp 

 - Đang điều trị các Bệnh nhân số 788, 789, 899, 900, 901, 902, 903, 959, 

960, 984 là người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về. 

 - Đang cách ly, điều trị Bệnh nhân số 791 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.  

 2. Việc theo dõi, cách ly: 

 a) Tình hình đến ngày 20/8/2020: 

 Đến 11 giờ 00 ngày 20/8/2020, toàn tỉnh theo dõi, cách ly tập trung 1331 

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

 

STT Địa điểm cách ly Số lượng  

1 Trạm Kiểm dịch Y tế quốc 

tế, thuộc Trung tâm kiểm 

dịch Y tế quốc tế (tại sân 

bay quốc tế Cam Ranh) 

16 Cách ly thuyền viên 

 

2 Các khách sạn 78 Cách ly chuyên gia, thuyền 

viên 

3 Các cơ sở y tế trên địa bàn 78 11 trường hợp dương tính, 57 
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tỉnh trường hợp có kết quả xét 

nghiệm âm tính, 3 trường hợp 

đang đợi kết quả xét nghiệm 

4 Cơ sở quân đội 1159 Cách ly người Việt Nam về từ 

Mỹ, Nhật Bản, Mexico 

Tổng cộng 1331  

b) Tổng số trường hợp đã đến Đà Nẵng và vùng dịch khác đang thực 

hiện cách ly tại cơ sở y tế, cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà: 535 trường 

hợp. Trong đó: 

- 487 trường hợp cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. 

- 48 cách ly tại các cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm âm tính. 

- Về tình hình xét nghiệm: đã lấy 269 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, 

test nhanh: 361 mẫu có kết quả âm tính. 

 c) Tích lũy từ ngày 10/01/2020 đến ngày 20/8/2020 đã theo dõi, cách ly 

tập trung: 3710 trường hợp. 

3. Kết quả xét nghiệm: 

- Tổng số mẫu xét nghiệm có kết quả tích lũy: 6702 mẫu. Trong đó: 

dương tính 13 trường hợp, âm tính 6689 mẫu. 

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

487 trường hợp. 

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

sự giám sát của nhân viên y tế: 5241 trường hợp. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

- Đã chỉ đạo phục hồi lại toàn bộ các hoạt động khám sàng lọc, phân 

luồng khám chữa bệnh, giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét, kiểm soát lây nhiễm 

tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Bổ sung kinh phí, vật tư y 

tế, thuốc điều trị, trang thiết bị, bảo hộ phòng chống dịch  

- Thực hiện Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế 

về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến 

địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng , Sở Y 

tế đã phối hợp với cơ quan Công an, Giao thông vận tải, chính quyền địa 

phương thực hiện rà soát các trường hợp đã từng đi đến thành phố Đà 

Nẵng từ ngày 01/7-28/7/2020 (bằng đường hàng không, đường bộ, đường 

sắt, đường thủy) để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, 

theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe, phát hiện sớm ca bệnh để triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch theo quy định . 

- Sở Y tế đã phối hợp với Sở Du lịch, Công an tỉnh khảo sát và triển khai 

12 khách sạn làm cơ sở cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người 

nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay 

nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam làm việc; người nhập cảnh với mục đích 

ngoại giao, công vụ (trong đó có 1 khách sạn cách ly cho tổ bay), với cơ số 2030 

phòng cách, cơ bản đáp ứng được cách ly chuyên gia nhập cảnh vào tỉnh Khánh 

Hòa. 

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

- Đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh 

và thị xã Ninh Hòa cử các cán bộ y tế là Y, Bác sỹ sản nhi, Hộ sinh thực hiện 

thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho các phụ nữ có thai và thực hiện công tác y tế 

tại các khu cách ly tập trung./. 
Nơi nhận:      
- Như trên (VBĐT); 

- 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); 

- Các phòng thuộc Sở (VBĐT); 

- VPS (VBĐT, đăng website); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thoan 
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