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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường
(tính đến 15h00 ngày 03/3/2021)
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn huyện
- Chỉ đạo Phòng KT-HT phối hợp các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị
trấn tiến hành rà soát lại, cập nhật đầy đủ số liệu và thông tin liên hệ về chợ, trung
tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng theo Văn bản số 201/SCT-QLTM ngày
03/3/2021 của Sở Công thương.
- Ban hành Văn bản 485/UBND-TTVHTT về việc điều chỉnh khung giờ phát
sóng FM tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
- Tổ Y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các trường học trên địa bàn
huyện thực hiện theo dõi sức khỏe học sinh đến trường của các cấp.
- UBND các xã, thị trấn tiếp tục ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp
kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.
- Tiếp tục rà soát, lập danh sách,theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc
thực hiện các biện pháp PCDB của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh
doanh vận tải trên địa bàn huyện.
2. Tình hình giám sát trong ngày
* Tình hình giám sát trong ngày: qua điều tra, rà soát phát hiện mới 01 trường
hợp từ Quảng Ninh và 09 từ Nam Định trở về địa phương.
Tính đến nay, toàn huyện có 1.440 trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác và
các trường hợp có liên quan đến ca bệnh xác định trở về địa phương. Trong đó, còn
44 công dân đang thực hiện cách ly, theo dõi y tế.
+ Cách ly tại TTYT: 01 người;
+ Cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà: 43 người
Hàng ngày, 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.
* Tổng số mẫu xét nghiệm: 450 mẫu, trong đó số mẫu được làm xét nghiệm
mới trong ngày: 0 người. (Âm tính: 450; Dương tính: 0; Chờ kết quả: 0)

3. Tình hình học sinh đến trường ngày 03/3/2021
Cấp học

Tổng

Số đi

Số nghỉ

Tỉ lệ đi học
(%)

Mầm non

12.119

10.679

1.440

88,1%

Tiểu học

20. 871

20.710

161

99,2%

THCS

13.336

13.219

117

99,1%

TTGDTX

669

650

19

97,2%

Trong ngày, qua kiểm tra theo dõi sức khỏe số học sinh đến trường của các
cấp học trên địa bàn huyện sức khỏe đều bình thường. Số học sinh vắng mặt không
có trường hợp nào liên quan đến dịch Covid-19.
4. Nhiệm vụ trong thời gian tới
- Tổ Y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các trường học trên địa bàn
huyện hàng ngày tiếp tục theo dõi sức khỏe học sinh đến trường của các cấp.
- Tiếp tục kiểm tra công tác chỉ đạo, thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid19 tại các công ty, doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh
trên địa bàn huyện.
- Duy trì công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch, các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của
Bộ Y tế.
Trên đây là Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện Vĩnh Tường (tính đến 15h00 ngày 03/3/2021); 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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