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BÁO CÁO NHANH
Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Covid-19
(Tính đến 17h00 ngày 18/3/2020)

I. TÌNH HÌNH GIÁM SÁT TRONG NGÀY:

- Số công dân có yếu tố nguy cơ được cán bộ y tế theo dõi, giám sát tại nhà,
tại nơi cư trú đến thời điểm báo cáo 1043, trong đó:
+ Số công dân có yếu tố nguy cơ đã qua 14 ngày theo dõi: 909 người.
+ Số công dân có yếu tố nguy cơ đang được theo dõi: 134 người
Các công dân đều được cách ly tại nhà và nơi cư trú, hằng ngày được cán
bộ Y tế kiểm tra thân nhiệt, theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe; hiện các công
dân trên sức khỏe bình thường.
- Số ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly: 0
- Số ca bệnh đã được điều tra và lấy mẫu: 0
- Số ca bệnh xác định trong ngày: 0
- Số ca bệnh xác định tử vong trong ngày: 0
II. SỐ LIỆU GIÁM SÁT CỘNG DỒN:

1. Tổng số ca bệnh xác định: 0.
- Số lượng ca bệnh xác định đang được cách ly và điều trị: 0
- Địa điểm ca bệnh xác định đang được cách ly và điều trị (bao gồm cả
tuyến địa phương và trung ương):
+ Bệnh viện TW: 0; Bệnh viện tỉnh: 0.
+ Bệnh viện huyện: 0; Trạm Y tế, cơ sở y tế khác: 0.
- Số lượng ca bệnh xác định đã khỏi và ra viện: 0.
- Số ca bệnh xác định tử vong: 0.
2. Tổng số ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly và giám sát: 0.
- Địa điểm ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly (bao gồm cả tuyến địa
phương và trung ương):
+ Bệnh viện TW: 0; Bệnh viện tỉnh: 0
+ Bệnh viện huyện: 0; Trạm Y tế, cơ sở y tế khác: 0
- Tổng số ca bệnh nghi ngờ đã được lấy chờ kết quả xét nghiệm: 0
3. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định đang được
theo dõi: 0.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI:

- Ban hành Văn bản số hỏa tốc số 592/UBND-VP ngày 17/3/2020 về việc
chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 xã Cao Đại.
- Ban hành các Quyết định về việc đưa công dân cách ly phòng, chống lây
lan virus Covid-19 tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.
- Tiếp nhận 03 công dân đã hoàn thành cách ly tại Trường Quân sự tỉnh,
bàn giao cho các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi 07 ngày.
- Thực hiện Quyết định số 819-QĐ/HU ngày 10/02/2020 của Huyện ủy, các
Đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do nCoV trên địa bàn huyện.
- Các thành viên Ban chỉ đạo của huyện tiếp tục triển khai thực hiện các
nhiệm vụ được giao.
Trên đây là Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của virus Covid-19 gây ra (tính đến 17h00 ngày 18/3/2020) trên địa
bàn huyện Vĩnh Tường; Ban Chỉ đạo huyện trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- BCĐ tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
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