
 

 

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 16 tháng 3 năm 2021 

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; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Viện Pasteur Nha Trang; 

- Cục Quản lý khám, chữa bệnh; 

- Cục Y tế dự phòng. 

Thực hiện Thông báo số 547/TB-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh 

về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài tại cuộc 

họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hoà về rà soát tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế báo cáo số liệu đến 11giờ 00 ngày 16/3/2021, cụ thể như 

sau: 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 1. Tổng số trường hợp dương tính với SarS-CoV-2: 

 Toàn tỉnh có 83 trường hợp dương tính với SarS-CoV-2 

a) Đã ra viện: 82 trường hợp:  

 b) Đang cách ly, điều trị: 1 trường hợp 

- Tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới: Hiện đang cách ly, điều trị 01 trường hợp dương 

tính: BN 1741 (người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về). 

2. Việc quản lý, theo dõi, cách ly: 

 Đến 11 giờ 00 ngày 16/3/2021, toàn tỉnh đang tổ chức quản lý, theo dõi, 

cách ly 762 trường hợp. Trong đó:  người nhập cảnh, thuyền viên, tổ bay:  738; 

người về từ Quảng Ninh, Hải Dương, Hồ Chí Minh và từ vùng dịch khác trong 

nước: 24 

a) Quản lý theo dõi, cách ly đối với người nhập cảnh, thuyền viên, tổ bay: 

738 trường hợp: 

STT Địa điểm cách ly Số lượng Ghi chú 

1 

Trạm Kiểm dịch Y tế quốc 

tế, thuộc Trung tâm kiểm 

dịch Y tế quốc tế (tại sân 

26 Thuyền viên nhập cảnh 
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bay quốc tế Cam Ranh) 

2 Các khách sạn 27 
Chuyên gia, Thuyền viên 

nhập cảnh 

3 Các cơ sở y tế 07 
01 trường hợp có kết quả xét 

nghiệm dương tính 

4 Cơ sở quân đội 678 
Cách ly người Việt Nam 

nhập cảnh từ nước ngoài về 

Tổng cộng 738  

 b) Quản lý theo dõi, cách ly người về từ Quảng Ninh, Hải Dương và từ vùng 

dịch khác trong nước: 24 trường hợp. 

STT STT Địa điểm cách ly 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Các khách sạn 00  

2 Các cơ sở y tế 00  

3 Tại nhà 24 

+ 7 trường hợp cách ly tại nhà (Nha Trang: 4, 

Cam Ranh: 1, Cam Lâm: 2) 

+ 17 trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà 

(Cam Ranh: 1, Ninh Hòa: 16) 

4 
Tại cơ sở Quân 

đội 
00  

Tổng cộng 24  

c) Quản lý theo dõi, cách ly đối với chuyên gia nhập cảnh làm việc trên địa 

bàn tỉnh. 

STT Tên cơ sở 

tiếp nhận chuyên gia 

Tổng 

số 

Đã 

hoàn thành 

cách ly 

Đang 

cách 

ly 

Ghi chú 

1 Công ty TNHH đóng tàu 

Hyundai Việt Nam 
283 283 0 

 

2 Công ty Jurong Engineering 

Limited, Khu kinh tế 

Vân Phong, xã Ninh Phước, 

thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa 

10 10 0 

 

3 Công ty TNHH May mặc Đồ 

bơi Thống Nhất, KCN Suối 

Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa 

4 4 0 

 

4 Công ty Du lịch Hồng Hải 

Khánh Hòa 
1 1 0 

 

5 Công ty Balanced 

Engineering&Construction - 

Khu kinh tế Vân Phong , 

Ninh Phước, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa 

7 7 0 
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6 Công ty TNHH Tân Cảng – 

Petro Cam Ranh 
2 2 0 

Chuyên gia 

người Pháp 

Tổng cộng 307 307 0  

d) Tích lũy từ ngày 10/01/2020 đến ngày 16/3/2021 đã và đang quản lý, theo 

dõi, cách ly: 13.321 trường hợp. 

3. Kết quả xét nghiệm: 

Tích lũy số mẫu xét nghiệm có kết quả: 39.629 mẫu. Trong đó: dương tính 

83 trường hợp. 

II. CÁC 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./. 

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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