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BÁO CÁO NHANH
Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19
(Cập nhật đến 16h ngày 15/6/2021)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Thế giới: Có 221 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận có 177.058.825 mắc
Covid-19, bình phục 161.259.669 người, tử vong: 3.828.480 người.
2. Việt Nam: Có 10.999 người mắc, 59 người tử vong; chữa khỏi 4.236
người và 6.704 người đang được điều trị. Trong ngày (tính từ 16h00 ngày
14/6/2021-16h ngày 15/6/2021) ghi nhận 269 ca mắc mới. Giai đoạn 4 (tính từ ngày
27/4/2021 đến nay) đã ghi nhận 7.786 bệnh nhân lây nhiễm cộng đồng tại 40 tỉnh,
thành phố và 02 bệnh viện1.
3. Tại tỉnh Tuyên Quang:
* Từ tháng 01/2020 đến 26/4/2021: Trải qua 03 đợt dịch với nhiều diễn biến
nhưng với sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân
dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không ghi nhận ca bệnh COVID-19.
* Từ ngày 27/4 đến 16h00' ngày 04/6/2021: Đã ghi nhận 01 ca bệnh dương
tính COVID-19 ngày 16.5.2021 (BN4191), bệnh nhân đã điều trị khỏi đủ điều kiện
ra viện và được đón về tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Phổi. Hiện tại Tuyên Quang
đã qua 28 ngày không phát hiện ca bệnh mới, hết phong toả cách ly vùng.
- Trong ngày đón 03 Bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh đủ điều kiện về cách ly
tại Bệnh viện Phổi, tổng số đang theo dõi cách ly là 14 bệnh nhân( 11 bệnh nhân cũ:
BN2976, BN6090, BN4211, BN4797, BN3823, BN6607, BN8289, BN4191,
BN6081, BN4353 và BN6800; 03 Bệnh nhân mới về trong ngày BN9287, BN 3918
và BN4733).
- Bắt đầu triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2, trong
ngày 15/6/2021 tổng số người được khám sàng lọc là 461 người, đủ điều kiện tiêm
là: 346 người. Có 02 trường hợp biểu hiện phản vệ, phải xử trí hiện đã ổn định được
cho về nhà theo dõi tiếp; các trường hợp được tiêm khác sức khỏe bình thường.
- Qua rà soát và truy vết có tổng số F1 là 155 người đã lấy mẫu xét nghiệm
đều có kết quả âm tính, đã có 153 người là F1 đã hết thời gian cách ly y tế tập trung
được trở về địa phương theo dõi tiếp 07 ngày tại nhà. Số F2 là 6.926 người và F3 là
1.420 người, đã được cách ly, lấy mẫu, theo dõi sức khỏe đúng quy định. Hiện nay
đang tiếp tục truy vết các trường hợp trở về từ vùng dịch, ổ dịch phát hiện sớm nhất
Bắc Giang (4263), Hà Nội (297), Bắc Ninh (1394), Lạng Sơn (99), TP HCM (923), Đà Nẵng (158), Vĩnh Phúc (92),
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW (93), Điện Biên (58), Hải Dương (51), Bệnh viện K (74), Hà Nam (47),Hưng Yên
(37), Thái Bình (21), Hòa Bình (07), Nam Định (06), Thanh Hóa (05), Huế (05), Ninh Bình (04), Long An (11), Thái
Nguyên (03), Quảng Nam (03), Phú Thọ (05), Quảng Trị (03), Đắk Lắk (04), Hải Phòng (03), Quảng Ninh (01), Gia
Lai (01), Bạc Liêu (01), Nghệ An (01), Quảng Ngãi (01), Yên Bái (01), Sơn La (01), Tuyên Quang (01), Đồng Nai
(01), Tây Ninh (01), Bình Dương (13), Trà Vinh (02), Đồng Tháp (01) Hà Tĩnh (65), Tiền Giang (27), Bắc Kạn (01).
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các trường hợp F1, lấy mẫu và cách ly tập trung theo đúng quy định, các trường hợp
F2 và có liên quan thực hiện cách ly tại nhà đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch.
Trong ngày có: 730 người (cộng dồn 42.168 người) về từ các tỉnh có công bố ca bệnh
tại cộng đồng2.
- Tổng số người hiện đang được cách ly, theo dõi 14.032 người. cụ thể:
+ Cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 375người (trong đó F1 là 02 người).
+ Cách ly tại các cơ sở y tế: 15 người (bao gồm cả 14 bệnh nhân Covid-19
khỏi bệnh đang cách ly tại Bệnh viện phổi).
+ Cách ly tại nhà: 1.948 người (có quyết định); 11.715 người tự theo dõi.
(Có biểu số liệu tại các huyện, thành phố chi tiết kèm theo)
- Kết quả lấy mẫu xét nghiệm: Tính từ thời điểm 27/4/2021 đến 16h00
15/6/2021 đã lấy 11.254 mẫu xét nghiệm; Kết quả âm tính: 11.198 mẫu; 01 mẫu
dương tính (BN4191); số đang chờ: 55 mẫu.
- Thành lập 03 chốt kiểm dịch liên ngành (02 chốt tại xã Sơn Nam và xã Hợp
Thành thuộc huyện Sơn Dương và 01 chốt tại Km 18 xã Đội Bình huyện Yên Sơn)
thực hiện phun khử trùng phương tiện, đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm tra phương
tiện lưu thông vào tỉnh, hướng dẫn đeo khẩu trang, sàng lọc, phát hiện sớm các
trường hợp nghi nhiễm để có biện pháp cách ly cụ thể, nhất là từ địa phương có ổ
dịch để tổ chức đưa ngay vào các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện và thành
phố. Tính từ 09h ngày 20/5 đến 14 giờ ngày 15/6/2021: Kiểm soát được 129.775 lượt
phương tiện (93.934 lượt ô tô, 35.841 lượt xe máy) và 193.746 người khai báo y tế;
trong ngày 15/6/2021(số liệu tính từ 14h ngày 14/6/2021 đến 14h ngày 15/6/2021)
số phương tiện qua các chốt 5.351 lượt (3.919 ô tô, 1.432 xe máy); đã kiểm soát số
người vào địa phương qua các chốt kiểm dịch và yêu cầu khai báo y tế: 5.577 lượt
người. Số liệu người về qua chốt hàng ngày đã được Sở Y tế rà soát lọc danh sách
gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để kịp thời kiểm tra, giám sát người về
địa phương thực hiện hướng dẫn khai báo y tế, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo
đúng các quy định.
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
Quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm "Chống dịch như chống giặc"; bình tĩnh
và sáng suốt, chủ động và sáng tạo tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả
mục tiêu kép vừa phòng chống dịch có hiệu quả đảm bảo an toàn cho nhân dân vừa
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đã giao trong các mục tiêu Kế hoạch năm 2021.
2. Rà soát, quản lý tốt các đối tượng về từ ổ dịch, vùng dịch, tuân thủ cách ly
tập trung, tại nhà đảm bảo không để dịch bệnh xẩy ra và lây nhiễm chéo tại các khu
cách ly. Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm 5K
của Bộ Y tế; Mọi trường hợp lơ là, chủ quan thiếu trách nhiệm, thực hiện không
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Báo cáo số 1811/BC-QLHC ngày 15/6/2021 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an
tỉnh về Báo cáo Thống kê công dân trở về địa phương.
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nghiêm các quy định về phòng chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể,
cá nhân để xử lý nghiêm minh theo pháp luật của Nhà nước.
3. Hướng dẫn các huyện, thành phố sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly
các Công dân đón về từ tỉnh Bắc Giang đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Xây
dựng Kế hoạch đón gần 1400 công nhân từ Bắc Giang về tỉnh, cử 03 đoàn giám sát
khu cách ly tập trung các huyện, thành phố chuẩn bị tiếp nhận cách ly công nhân về tỉnh.
4. Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm mục đích
để người dân hiểu rõ về: Mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng
COVID-19, đối tượng, địa bàn, phương thức triển khai tiêm vắc xin. Chỉ định, chống
chỉ định của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải và hướng xử lý sau tiêm chủng.
Trên đây là Báo cáo cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các biện
pháp phòng chống dịch đã triển khai./.
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