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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Sông Lô
(tính đến 15h ngày 05/9/2021)
1. Công tác giám sát trong ngày
1.1 Số công dân thuộc diện F0 được quản lý, theo dõi, giám sát: 01 trường hợp.
- Họ và tên: K.N.L, sinh năm 2005, địa chỉ: Thôn Mới, xã Cao Phong, Sông Lô
- Yếu tố dịch tễ: Về từ Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày tiếp xúc cuối cùng: 05/8/2021; Ngày xét nghiệm: 07/8/2021
- Hiện tại: Điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc
1.2. Số công dân thuộc diện F1 được quản lý, theo dõi, giám sát:
Hoàn
Đang thực
thành cách Tổng
Stt
Nơi cách ly
hiện cách ly
ly tập
số
tập trung
trung
Cơ sở 1: Phòng khám ĐK khu vực
1
0
34
34
Lãng Công
Cơ sở 2: Trung tâm Văn hóa thể
2
95
256
351
thao huyện
Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung
3
16
03
19
của tỉnh (Trường Quân sự tỉnh)
4 Cách ly tại BV tâm thần
01
0
01
5 Cách ly điều trị
02
16
18
- Tổng số cách ly tập trung: 422 (tăng 01 trường hợp so với ngày 04/9). Hết thời
gian cách ly tập trung: 317, chuyển cách ly điều trị tại BV dã chiến: 01, chuyển cách ly
tại BV tâm thần: 01, đang thực hiện cách ly tại Khu cách ly của huyện: 98, trong đó:
+ Số tiếp xúc vòng 1 (F1): 113. Hết thời gian cách ly tập trung: 113, đang
thực hiện cách ly: 00.
+ Số trường hợp về từ vùng dịch phải thực hiện cách ly tập trung theo VB
hiện hành: 309 (tăng 01 trường hợp so với ngày 04/9), hết cách ly: 204, chuyển
Bệnh viện dã chiến: 01, chuyển cách ly tại BV tâm thần: 01, hiện cách ly: 98.
1.2. Số công dân còn thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe:

a. Số công dân thực hiện cách ly y tế tại nhà (tiếp xúc vòng 2 (F2) và các
liên quan khác): Tổng: 1.749 (tăng 02 người so với ngày 04/9). Hết cách ly:
1.715. Hiện còn cách ly: 34, trong đó:
- Số tiếp xúc vòng 2 (f2): 1.446. Hết cách ly: 1.446. Hiện còn cách ly: 00.

- Người về từ vùng dịch thực hiện cách ly tại nhà theo các văn bản hiện
hành: 137. Hết cách ly 137. Hiện còn cách ly: 00.
- Người hết cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của huyện về cách ly tại nhà:
166, hết cách ly: 132, hiện còn cách ly: 34.
b. Số công dân thuộc diện theo dõi sức khỏe tại nhà: Tổng: 221, hết thời
gian tự theo dõi: 221. Hiện còn: 00.
- Người hết cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện: 145. Hết
thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà: 145. Hiện còn theo dõi: 00 người.
- Người hết cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của tỉnh: 06. Hết thời
gian theo dõi: 06. Hiện theo dõi: 00.
- Người đi về từ vùng dịch cam kết tự theo dõi sức khỏe tại nhà: 31. Hết
thời gian theo dõi: 31. Hiện theo dõi: 00.
c. Số công dân hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh, thành phố khác
(tính từ 27/4/2021): 39. Hết thời gian theo dõi: 39. Hiện còn theo dõi: 00
1.3. Công tác xét nghiệm:
Xét nghiệm cho đối tượng nguy cơ: Tổng số mẫu: 1.830, Có kết quả: 1.829
Âm tính, 01 Dương tính, Chờ 00. Trong đó:
+ Số trường hợp tiếp xúc vòng 1 đã lấy mẫu xét nghiệm: 113, trong đó: Có
kết quả âm tính 1 lần: 113; âm tính 2 lần: 113; âm tính 3 lần trở lên: 226
+ Người về từ vùng dịch phải cách ly tập trung đã lấy mẫu xét nghiệm:
304, trong đó có kết quả âm tính 1 lần: 303; âm tính 2 lần: 299; âm tính 3 lần trở
lên: 616; dương tính: 01; chờ: 00.
+ Số tiếp xúc vòng 2 (hoặc có liên quan khác) được làm xét nghiệm: 84.
Trong đó: có kết quả âm tính 1 lần: 84; âm tính 2 lần: 30; chờ kết quả: 00
+ Số người hết cách ly tập trung nơi khác về được làm xét nghiệm: 45. Kết
quả âm tính: 45.
1.4. Công tác tiêm Vắc xin Covid-19
Tổng số liều đã nhận: 4.966, tổng số đã tiêm: 5.145, tỷ lệ: 5.145/4.966 =
103,6%. Trong đó: Số tiêm mũi 1: 4.227, mũi 2: 918.
- Đợt 1: Từ ngày 29/4/2021 đến ngày 07/5/2021, kết quả triển khai:
548/490 = 111,8%.
- Đợt 2: Từ ngày 17/6/2021 đến ngày 18/6/2021, kết quả triển khai:
555/500 = 111%).
- Đợt 3: Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 16/7/2021, kết quả triển khai:
682/610 = 111,8% (trong đó 533 mũi 2, 149 mũi 1).
- Đợt 4: Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 08/8/2021, kết quả triển khai: 1.473
mũi 1, 12 mũi 2; tỷ lệ: 1.485/1.428 = 102,9%.
Đợt 4 (lần 2) từ ngày 06/8/2021 đến 11/8/2021, kết quả: 1.499 mũi 1, tỷ
lệ: 1.499/1.428 = 104,97%.
- Đợt 5 từ ngày 16/8/2021 đến 17/8/2021: kết quả: 556 mũi 2, 11 mũi 1, tỷ
lệ 567/500 = 113,4%.

- Đợt 6 từ ngày 04/9/2021: kết quả: 112 mũi 2, tỷ lệ 112/2.856 = 3,92%.
Tiếp tục triển khai đợt 6 trên địa bàn huyện.
1.5. Công tác kiểm tra, giám sát, truy vết
- Thực hiện điều tra, rà soát người về địa bàn từ vùng có dịch từ ngày
22/6//2021 đến hết ngày 06/7/2021: 89 người, trong đó trước ngày 6/7/2021: 87
người. Từ ngày 6-7/7/2021: 02 người. Đã đi khỏi địa bàn: 31, có mặt tại địa bàn:
58; cách ly tại nhà: 03, tự theo dõi sức khỏe: 55
Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm: 56 mẫu kết quả: âm tính (02 trường hợp đã
có kết quả xét nghiệm trong 3 ngày trước đó kết quả âm tính).
- Người về từ các tỉnh, vùng có dịch từ ngày 07/7/2021 đến hiện tại: 119 trường
hợp (Bắc Ninh: 31, Bắc Giang: 06, TP HCM: 63, Bình Dương: 04; Đồng Nai: 03;
Hà Nội: 05, Long An: 06, Khánh Hòa: 01). Thực hiện cách ly tập trung: 65; cách ly
điều trị tại BV dã chiến: 01; cách ly tại nhà: 26; tự theo dõi sức khỏe: 16.
- Điều tra, rà soát người về từ Thành phố Hà Nội từ ngày 04/7/2021: 263
trường hợp, thực hiện cách ly tại nhà: 50 trường hợp; cách ly tập trung: 195
trường hợp; cách ly tại Trung đoàn 834: 16; cách ly tại khu điều trị: 02.
2. Khoanh vùng, cách ly xã hội: Không
3. Các Tổ Covid cộng đồng:
- Tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn là 146 thôn; trong đó 141 thôn và
05 tổ dân phố. Tổng số Tổ Covid-19 cộng đồng của huyện được kiện toàn theo
Công văn 4256/CV-BCĐ ngày 02/6/2021 của BCĐ tỉnh là 146 tổ, thành viên
của các tổ hoạt động trên địa bàn huyện là 1.085 thành viên.
4. Các Tổ Covid-19 và triển khai ký cam kết trong doanh nghiệp:
Thành lập 33 tổ Covid-19 tại 13/14 doanh nghiệp hoạt động có trên 20
người (01 doanh nghiệp công nhân nghỉ còn 08 người). Tổng số thành viên Tổ
Covid-19 tại doanh nghiệp là 119 người.
Ký cam kết phòng chống dịch tổng hợp lần 01 có 105/105 doanh nghiệp ký
cam kết với Phòng Lao động TBXH; lần 02 có 97/97 doanh nghiệp ký cam kết
với UBND xã, thị trấn. Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh yêu cầu các doanh
nghiệp ký cam kết với UBND cấp huyện đã có 80/80 doanh nghiệp thực hiện ký
cam kết phòng chống dịch bệnh Covid với UBND huyện.
5. Việc thành lập Tổ Covid-19 và thực hiện ký cam kết phòng chống
dịch tại các cơ quan, đơn vị:
- Đến nay, toàn huyện đã triển khai ký cam kết thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch đối với 540 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (không tính giáo viên tại các trường học),
trong đó:
+ Có 36/36 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức ký cam kết thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đạt 100%.
+ 17/17 xã, thị trấn triển khai ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đạt 100%.

- Các cơ quan, đơn vị đều triển khai mở sổ theo dõi sức khỏe cán bộ và ghi
chép, theo dõi hàng ngày.
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện đã thành lập 14 Tổ Covid19 tại các cơ quan, đơn vị với 85 thành viên (Cơ quan khối Huyện ủy, UBND
huyện thành lập chung 01 Tổ với 33 thành viên).
- Tỷ lệ hộ gia đình ký cam kết đạt 99%.
6. Công tác đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức
Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của BCĐ Quốc
gia phòng, chống dịch Covid-19 về quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các
biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19 thì huyện
Sông Lô nguy cơ không cao, áp dụng toàn huyện Sông Lô biện pháp ở mức độ
“Nguy cơ”. BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện chỉ đạo thực hiện các
giải pháp như đối với mức “Bình thường mới”, đồng thời thực hiện các giải
pháp như: Thực hiện truy vết, khoanh vùng, cách ly theo mẫu của Bộ Y tế; Tạm
dừng các cơ sở kinh doanh dễ bị lây nhiễm; Thực hiện khai báo y tế bắt buộc và
hạn chế tập trung đông người. Trong đó tiếp tục quán triệt tinh thần “Chống dịch
như chống giặc”, cảnh giác chống dịch ở mức cao nhất; tuyệt đối không lơ là,
chủ quan; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục thực hiện mục tiêu
kép, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.
7. Việc rà soát các đối tượng theo Nghị quyết số 68
1
Đối tượng thu gom rác thải, phế liệu:
263 người
2
Lái xe mô tô 2 bánh:
108 người
3
Tự làm trong lĩnh vực ăn uống, cắt tóc, gội đầu:
1.161 người
4
Lao động tại các hộ kinh doanh phải đóng cửa:
760 người
5
Người mắc bệnh hiểm nghèo:
718 người
Tổng cộng:
3.010 người
UBND huyện đã ra Quyết định hỗ trợ cho 161 hồ sơ với tổng số kinh phí
hỗ trợ là: 250.000.000đ, Trong đó:
- Hỗ trợ trẻ em thuộc đối tượng F1 hoàn thành cách ly y tế tập trung: Cho
09 trẻ em được hỗ trợ với kinh phí: 9.000.000 đồng.
- Hỗ trợ hộ kinh doanh: Cho 09 hộ kinh doanh, với số kinh phí hỗ trợ là:
27.000.000 đồng.
- Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn
do dịch bệnh Covid-19: Cho 143 lao động với số kinh phí hỗ trợ: 214.500.000đ
8. Vận động ủng hộ, hỗ trợ người dân của huyện sống tại các vùng dịch
Thực hiện Quyết định số 143-QĐ/HU ngày 13/8/2021 của Huyện ủy Sông
Lô về việc thành lập BCĐ hỗ trợ người dân Sông Lô gặp khó khăn tại các tỉnh,
thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. UBND huyện
Sông Lô ban hành Kế hoạch thực hiện thống kê số người dân huyện Sông Lô
gặp khó khăn đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng

Nai và Long An là: 1.697 người, trong đó cần trợ giúp khẩn cấp về cuộc sống là:
1.697 người.
Tính đến ngày 01/9/2021, tổng số tiền quyên góp, ủng hộ lỹ kế là:
1.174.000.000 đồng.
Tính đến ngày hôm nay, đã triển khai hỗ trợ người dân ở Thành phố HCM
là: 683 người = 683.000.000 đồng; Bình Dương: 638 người = 319.000.000 đồng;
Bình Dương: 332 người = 166.000.000 đồng, Long An: 44 người = 22.000.000
đồng. Tổng số tiền đã hỗ trợ là: 1.190.000 đồng. Đã triển khai hỗ trợ tại TP. Hồ
Chí Minh = 08 tấn gạo (trong đó: Thường trực Tỉnh ủy hỗ trợ: 03 tấn và huyện
Sông Lô: 05 tấn)
9. Nhiệm vụ trong thời gian tới
- Triển khai thực hiện nghiêm Thông báo khẩn số 222/TB-BCĐ ngày
30/8/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các Văn bản của
UBND tỉnh, BCĐ tỉnh.
- Đẩy mạnh công tác rà soát, phát hiện, theo dõi kịp thời các trường hợp từ
các ổ dịch trong cả nước về địa phương, nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh và các tỉnh phí Nam; quản lý chặt các công dân đã hoàn thành cách ly tập
trung tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.
- Triển khai thực hiện các Kế hoạch đã ban hành: Kế hoạch thực hiện Nghị
quyết số 31/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh về công tác phòng,
chống dịch; Kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm,
thiết bị phòng hộ cho Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 và Khu cách ly; Kế
hoạch huy động nhân lực y tế cho Cơ sở điều trị; Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản,
phân bổ và triển khai tiêm vắc xin; Kế hoạch triển khai “Vùng xanh” trong
phòng, chống dịch.
- Tiếp tục duy trì hoạt động của 04 chốt phòng chống dịch của huyện theo
Quy chế hoạt động đã ban hành. Thực hiện trực 24/7 tại Trung tâm Chỉ huy
phòng chống dịch theo quy định.
Trên đây là Báo cáo ngày công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn huyện Sông Lô (tính đến 15h ngày 05/9/2021); Ban Chỉ đạo huyện trân
trọng báo cáo./.
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