UBND HUYỆN QUỲNH NHAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG,
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
CHỐNG DỊCH COVID-19
–––––––––––––

Số: 45/BC-TTCH

Quỳnh Nhai, ngày 10 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
––––––––––––––––––––––

Căn cứ Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện
Quỳnh Nhai về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 huyện Quỳnh Nhai, Trung tâm Chỉ huy báo cáo công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
1. Số ca mắc (F0): 218 ca.
2. Số điều trị khỏi: 165 ca.
3. Đang điều trị: 53 ca.
4. Kết quả rà soát, truy vết
- Số rà soát, truy vết trong ngày: 10 người.
- Số F1 đang quản lý: 255; Lũy kế: 865 người.
- Số F2 đang quản lý: 0; Lũy kế: 0 người.
- Số F3 đang quản lý: 0; Lũy kế: 0 người.
- Lũy kế đi từ các tỉnh có dịch về và trường hợp liên quan khác: 8.838 người.
5. Số người đang cách ly y tế
Tổng số đang cách ly: 1.339 người, trong đó:
- Khu điều trị F0: 0 người.
- Cách ly tại cơ sở y tế: 0 người.
- Cách ly tại nhà: 325 người.
- Hướng dẫn theo dõi sức khỏe: 1.014 người.
7. Công tác xét nghiệm
* Xét nghiệm test nhanh
- Số xét nghiệm lấy trong ngày: 267 mẫu, trong đó:
+ Mẫu lấy tại khu điều trị F0: 0 mẫu.
+ Mẫu lấy tại khu cách ly tập trung: 0 mẫu.
+ Mẫu lấy tại cộng đồng: 267 mẫu.
+ Mẫu lấy cho các trường hợp liên quan khác: 0 mẫu.
- Lũy tích xét nghiệm: 6.754 mẫu.
+ Mẫu lấy tại khu điều trị F0: 0 mẫu.
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+ Mẫu lấy tại khu cách ly tập trung: 0 mẫu.
+ Mẫu lấy tại cộng đồng: 6.754 mẫu.
+ Mẫu lấy cho các trường hợp khác liên quan: 0 mẫu.
- Lũy tích xét nghiệm: 6.754 mẫu.
- Kết quả: Số mẫu (-): 6.506 mẫu; Số mẫu (+): 248 mẫu.
* Xét nghiệm Realtime RT-PCR
- Số mẫu xét nghiệm được lấy trong ngày: 0 mẫu, trong đó:
+ Mẫu lấy tại khu cách ly tập trung: 0 mẫu.
+ Mẫu lấy tại cơ sở y tế: 0 mẫu.
+ Mẫu lấy tại cộng đồng: 0 mẫu.
- Số mẫu đã lấy lũy kế: 22 mẫu, cụ thể: Số mẫu có kết quả (-): 0 mẫu; Số
mẫu có kết quả (+): 22 mẫu.
8. Kết quả tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
* Đối tượng trên 18 tuổi.
- Tổng số mũi tiêm trong ngày: 455 mũi.
- Lũy kế tổng số mũi tiêm: 73.370 mũi, trong đó:
+ Mũi 1: 13. Lũy tích: 39.577/39.730 (đạt 99,6% dân số trên 18 tuổi có mặt
tại địa phương). Tiêm tại địa bàn huyện: 35.944, tiêm ngoài địa bàn huyện: 3.633.
+ Mũi 2: 82. Lũy tích: 35.889/39.730 (đạt 90,3% dân số trên 18 tuổi có mặt
tại địa phương). Tiêm tại địa bàn huyện: 33.329, tiêm ngoài địa bàn huyện: 2.560.
+ Mũi 3: 360. Lũy tích: 4.097/39.730 (đạt 10,3% dân số trên 18 tuổi có
mặt tại địa phương).
- Lũy tích số phản ứng nặng sau tiêm: 12 trường hợp.
* Đối tượng từ 12 đếndưới 18 tuổi.
- Số mũi tiêm thực hiện trong ngày: 31 mũi.
- Lũy kế tổng số mũi tiêm: 13.957 mũi, trong đó:
+ Mũi 1: 02; Lũy tích: 7.323/7.382 đạt 99,2% .
+ Mũi 2: 29; Lũy tích: 6.634/7.382 đạt 90% .
Lũy tích số phản ứng nặng sau tiêm: 14 trường hợp.
8. Công tác xử lý vi phạm phòng, chống dịch (Từ ngày 01/01/2022)
Trong ngày: 0 trường hợp; tích lũy: 0 trường hợp.
II. VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP VỀ CHÍNH
SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP KHÓ KHĂN DO
ĐẠI DỊCH COVID-19
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về chính sách hỗ
trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do đại dịch covid -19.
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III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO CHỈ ĐẠO
CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ, NGÀNH, TỈNH ỦY, UBND TỈNH CỦA HUYỆN
UBND huyên triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ
ngành, của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 tỉnh, các sở, ngành của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình mới.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
-Tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương theo
chủtrương chuyển trạng thái từ mục tiêu không có Covid-19 sang thích ứng linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động,
xử lý mọi tình huống liên quan đến dịch bệnh gắn với thực hiện mục tiêu kép,
chiến lược: 5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ +đề cao ý thức của nhân
dân + các biện pháp cần thiết khác.
- Tăng cường công tác quản lý công dân học tập, làm ăn ngoài tỉnh trở về
địa phương đặc biệt trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội
xuân 2022.
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 phấn đấu tiêm
chủng đủ liều cơ bản cho 95% đối tượng trong diện tiêm chủng, đảm bảo an
toàn, hiệu quả; áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi
tiến độ tiêm chủng.
- Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội,
triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và các giải pháp hậu
cần; chủ động sẵn sàng nguồn lực cho phòng, chống dịch.
- Duy trì hoạt động truyền thông tuyên truyền phù hợp cả về dung lượng,
thời lượng, nội dung, hình thức với các tình huống dịch, thời điểm diễn
biếndịch; tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện nghiêm 5K; không lơ là, chủ
quan ngay cả khi đã tiêm đủ liều vắc xin.
Trên đây Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 10/02/2022
trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai./.
Nơi nhận:
- Trung tâm Chỉ huy tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên Trung tâm Chỉ huy huyện;
- UBND các xã;
- Lưu VT.
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