UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG
BCĐ PC DỊCH COVID-19
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Số:………/BC-BCĐ
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TP. Bắc Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
(Tính đến 15 giờ 00’, ngày 19/7/2021)
–––––––––––––
1. Về F0:
* Ngày 19/7/2021, không phát sinh F0 mới.
* Lũy kế F0 từ 07/7/2021 đến nay: 38 trường hợp.
* Lũy kế tất cả số F0 đến ngày 19/7/2021: 104 trường hợp.
- Số F0 đã khỏi bệnh về địa phương: 62 trường hợp;
- Số F0 đang chữa bệnh: 42 trường hợp.
2. Về F1:
- Số F1 mới phát sinh trong ngày: 05
- Lũy kế tất cả các trường hợp F1: 2.727 trường hợp.
- Tổng số người đang cách ly trong các cơ sở cách ly: 715.
- Số người kết thúc cách ly tập trung trong ngày: 11.
- Số cơ sở cách ly tập trung: 17.
3. Về F2:
- Số F2 mới phát sinh trong ngày: 60;
- Tổng số tất cả các trường hợp F2: 18.058;
- Số F2 hết cách ly trong ngày: 47;
- Tổng số F2 đang trong thời gian cách ly: 2.553.
4. Về xét nghiệm:
4.1. Test nhanh: trong ngày lấy 0 mẫu.
4.2. Xét nghiệm PCR:
* Số mẫu lấy trong ngày 18/7/2021: Lấy 10.652 mẫu, 258 mẫu đang chờ
kết quả. Cụ thể:
- Đối tượng trong khu cách ly: 272 mẫu;
- Đối tượng F1 sau cách ly tập trung, người về từ vùng dịch cách ly tại nhà:
14 mẫu;
- Đối tượng F2 đang cách ly tại nhà: 115 mẫu;
- Đối tượng F3: 21 mẫu;
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- Cộng đồng: 10.230 mẫu:
+ Song Mai: 4945 mẫu (thôn Phúc Hạ: 1.186; khu 34: 1.684; thôn Thượng
Tự: 469; thôn Nam Tiến: 368; thôn Phúc Bé: 494; Vĩnh An:1.388; Phương Đậu:
761; An Phú: 420; Phú Giã: 759; Nhân Lễ: 613; Đồng Bùi: 522).
+ Đa Mai: 795 (Mai Cao).
* Số mẫu lấy trong ngày 19/7/2021: Lấy 600 mẫu, 600 mẫu đang chờ kết
quả. Cụ thể:
- Đối tượng trong khu cách ly: 410 mẫu;
- Đối tượng F1 sau cách ly tập trung, người về từ vùng dịch cách ly tại nhà:
19 mẫu;
- Đối tượng F0 khỏi bệnh về địa phương: 02 mẫu;
- Đối tượng F2 đang cách ly tại nhà: 149 mẫu;
- Cộng đồng: 20 mẫu:
* Lũy kế tổng số mẫu đã lấy xét nghiệm đến ngày 19/7/2021 là: 126.354;
số mẫu đã có kết quả 125.496; số mẫu chưa có kết quả 858 mẫu.
5. Tiêm vắc-xin phòng Covid-19
- Số lượng tiêm vắc xin trong ngày 19/7/2021 là: 0 người;
- Lũy kế số lượng tiêm vắc-xin đến ngày 19/7/2021: 17.741 người.
6. Kết quả khai báo điện tử:
- Đã khai báo được tổng số 174.749/179.800 đạt 97,19%
- Số người đã cài đặt Bluezone: 79.573/145.368 đạt tỷ lệ 54,7 %.
7. Xử phạt hành chính:
- Ngày 19/7/2021: xử phạt 3 trường hợp = 3 triệu đồng.
- Lũy kế đến nay: xử phạt 306 trường hợp = 496.250.000 đồng.
8. Tổ covid cộng đồng
Các tổ (nhóm) covid cộng đồng đã đến tuyên truyền được 13.072 hộ gia đình
nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K; giám sát chặt chẽ các trường
hợp F0 đã khỏi bệnh, trường hợp F1 đã kết thúc cách ly tập trung trở về địa phương
và trường hợp F2 đang thực hiện biện pháp cách ly tại nhà.
Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, rà soát các
trường hợp đi từ địa phương có dịch về và những người có liên quan đến F0 chủ
động khai báo y tế. Phối hợp truy vết các trường hợp liên quan đến F0; tham gia
trực các chốt kiểm soát phòng chống dịch.
9. Số người đang cách ly tập trung: Tại 17 điểm cách ly của thành phố hiện
tại là: 715 người (Số người đã hết hạn cách ly: 2.012 người). Khu cách ly tập trung
của thành phố thực hiện nghiêm theo Công điện số 03 của Chủ tịch UBND tỉnh.
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10. Về việc rà soát công dân đến/về từ vùng đang có dịch:
Người về từ các vùng đang có dịch: 117 người (từ TP. Hồ Chí Minh: 47 người,
tăng 2; Hà Nội: 14; Bình Dương: 6; Long An: 4, Đà Nẵng: 1, các địa phương khác
là 45) đã thực hiện cách ly theo quy định.
11. Lấy mẫu xét nghiệm công nhân trong các DN:
+ Số doanh nghiệp đã lấy mẫu đến hết ngày 19/7: 110 DN
+ Số người đã lấy mẫu: 12.862
+ Kết quả xét nghiệm: 12.786 Âm tính, chưa có kết quả: 76.
12. Số doanh nghiệp đã cài đặt phần mềm truy vết: 315 (Số đã nhập
liệu: 108; số đang thực hiện nhập liệu: 207).
13. Nhiệm vụ, biện pháp tiếp theo
- Tập trung thần tốc truy vết cách ly các trường hợp liên quan đến các F0
theo quy định.
- Tiếp tục lấy mẫu các khu vực nguy cơ cao và tầm soát cộng đồng.
- Các thành viên BCĐ thành phố trực tiếp xuống các phường, xã đôn đốc,
nhắc nhở thực hiện nhiệm vụ truy vết, cách ly; chịu trách nhiệm trước BCĐ
thành phố nếu để xảy ra sai phạm.
- Quản lý chặt chẽ người đến về từ các vùng đang có dịch, thường xuyên
theo dõi chặt chẽ việc cách ly y tế tại nhà các F0 sau điều trị và F1 sau cách ly
tập trung, theo dõi sức khỏe F3. Đồng thời, thực hiện kịp thời, đầy đủ việc lấy
mẫu xét nghiệm cho các nhóm đối tượng theo quy định.
- Duy trì thường xuyên hoạt động các Tổ covid cộng đồng để góp phần
giám sát, quản lý các đối tượng cách ly y tế tại nhà và tuyên truyền, nhắc nhở về
công tác phòng chống covid-19 đến nhân dân./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- VP UBND tỉnh (B/c);
- Sở Y tế tỉnh (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP;

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Thành viên BCĐ PC dịch COVID-19 TP;
- Các cơ quan, đơn vị TP;
- UBND phường, xã;
- VP: Thành ủy, HĐND-UBND TP;
- Lưu: VT, YT.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Nguyễn Hữu Đính

