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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO NHANH
Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19
(Cập nhật đến 16h ngày 21/6/2021)
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Thế giới:
- Số Quốc gia mắc: 221.
- Số người mắc: 179.279.910.
- Số người khỏi: 163.841.879.
- Số người tử vong: 3.882.648.
2. Việt Nam:
- Số người mắc: tổng số 13.348; số mắc trong ngày: 312.
- Số chữa khỏi: 5.229.
- Số đang điều trị: 8.052
- Số tử vong: 67.
- Số tỉnh có ca bệnh: 421,
3. Tại tỉnh Tuyên Quang:
3.1. Tình hình diễn biến dịch
* Từ ngày 27/4 đến 16h00' ngày 04/6/2021:
- Tổng số F0 tại tỉnh: 01 người ( BN 4191)
- Bệnh nhân F0 từ Bắc Giang về tái dương tính: 112 (được cách ly ngay tại bệnh
viện Phổi khi đón từ Bắc Giang về Tuyên Quang).
- Tổng số F1: 155 người đều đã hết cách ly.
- Tổng số F2: 8.226; hiện tại có: 3.351 người.
- Số đang cách ly tập trung3: 1.533 người.
Bắc Giang (5427), Hà Nội (263), Bắc Ninh (1532), Lạng Sơn (104), TP HCM (1714), Đà Nẵng (191), Vĩnh Phúc
(92), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW (96), Điện Biên (58), Hải Dương (51), Bệnh viện K (106), Hà Nam (48),Hưng
Yên (37), Thái Bình (21), Hòa Bình (11), Nam Định (07), Thanh Hóa (05), Huế (05), Ninh Bình (04), Long An (17),
Thái Nguyên (03), Quảng Nam (04), Phú Thọ (05), Quảng Trị (03), Đắk Lắk (04), Hải Phòng (03), Quảng Ninh (01),
Gia Lai (01), Bạc Liêu (01), Nghệ An (32), Quảng Ngãi (01), Yên Bái (01), Sơn La (01), Tuyên Quang (01), Đồng
Nai (03), Tây Ninh (01), Bình Dương (87), Trà Vinh (03), Đồng Tháp (01) Hà Tĩnh (82), Tiền Giang (45), Bắc Kạn
(02),Lào Cai (01), An Giang (01).
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Trong ngày 21/6/2021 có 04 BN tái dương tính(BN 8210, BN8023, BN6253 và BN4887) và 07 Bn tái dương tính
cũ đang trong khu cách ly Bệnh viện Phổi.
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- Số cách ly tại nhà: 1.840 người.
- Số cách ly tại khu cách ly chuyên gia: 0
- Số cách ly tại cơ sở y tế: 43 người.
* Tại Bệnh viện Phổi:
+ Số bệnh nhân F0 dương tính trở lại (Cách ly tại khu C4): 11 người.
+ Số ca F0 âm tính đang cách ly (Cách ly tại khu C3): 24 người.
+ Bệnh nhân về từ vùng dịch (tầng 2 khu C1 do BVĐK tỉnh quản lý): 02 người.
* Tại Bệnh viện đa khoa: 04 người
* Tại Trung tâm Y tế Hàm Yên: 02 người.
- Xét nghiệm:
+ Tổng số mẫu đã lấy: 12.887 (Số mẫu lấy trong ngày: 724)
+ Số mẫu dương tính: 12 (Trong đó 01 BN 4191 và 11 mẫu tái dương tính).
+ Số mẫu âm tính: 12.151.
+ Số mẫu chờ: 724.
3.2. Tại các điểm chốt liên ngành:
- Chốt Sơn Nam:
+ Số người qua chốt: 2.751.
+ Số phương tiện qua chốt: 2.452.
- Chốt Hợp Thành:
+ Số người qua chốt: 1.570.
+ Số phương tiện qua chốt: 630.
- Chốt Đội Bình:
+ Số người qua chốt: 1.746.
+ Số phương tiện qua chốt: 2.643.
3.3. Số người từ các tỉnh vùng dịch được đón về tỉnh:
- Công nhân đón về từ tỉnh Bắc Giang trong ngày: không .
- Số bệnh nhân là F0 được đón về: Không
3.4. Tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19:
- Tổng số người tiêm chủng đợt 2 từ ngày 15/6 đến ngày 20/6/2021 là: 8.222
lượt người được tiêm: số tiêm mũi 1 là: 7.517 người, số người được tiêm mũi 2 là:

Lý do cách ly tập trung: F1 là 27 người về từ Bắc Giang đã hoàn thành cách ly 21 ngày tại các khu cách ly tập trung
của tỉnh Bắc Giang và có kết quả âm tính theo quy định; Số công nhân về từ vùng dịch 1.315 người.
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705 người không có tai biến sẩy ra ngay sau tiêm và trong quá trình theo dõi 30 60 phút tại cơ sở tiêm. Số trường hợp ghi nhận phản ứng phụ sau tiêm 4.288 người.
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II. Các giải pháp và nhiệm vụ tiếp theo:
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.
Đồng thời thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
2. Phát huy vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng; thường xuyên rà soát, quản
lý chặt chẽ các đối tượng về từ vùng dịch, tuân thủ cách ly tập trung, tại nhà đảm
bảo không để dịch bệnh xảy ra và lây nhiễm chéo tại các khu cách ly, thực hiện
nghiêm 5K của Bộ Y tế.
3. Tập trung lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19 ngay đối với những trường
hợp thuộc diện phải xét nghiệm COVID-19 theo quy định, đảm bảo phát hiện sớm
các ca bệnh, không để lây lan ra cộng đồng.
4. Cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh trên toàn quốc, các vùng phải
phong tỏa để thông tin kịp thời tới nhân dân, khuyến cáo người dân không đến các
địa điểm nêu trên.
5. Tiếp tục triển khai tiêm phòng vắc xin COVID-19 khi được Bộ Y tế phân
bổ, đảm bảo an toàn trong công tác tiêm phòng COVID-19.
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./.
Nơi nhận:
- Bộ Y tế
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế;

- Lưu: VT, NVYD (Thùy).

GIÁM ĐỐC
(Báo cáo)
Sở Y tế
soyte@tuyenquang.gov.vn
Sở Y tế, Tỉnh Tuyên Quang
22-06-2021 09:48:51 +07:00

Nguyễn Thành Hưng

Cụ thể tại các điểm tiêm: Bệnh viện đa khoa tỉnh 1.349 người (1.248/tiêm mũi1 và 101/tiêm mũi 2); Bệnh viện công
an 120 tiêm mũi ); Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc 1.247 người (898/tiêm mũi1 và 376/tiêm mũi 2); Trung tâm Y tế
Lâm Bình 250 người tiêm mũi1; Trung tâm y tế Na Hang 515 người tiêm mũi 1; Trung tâm y tế Chiêm Hóa 1.171
người tiêm mũi1; Trung tâm y tế Hàm Yên 858 người tiêm mũi 1; Trung tâm y tế Yên Sơn 1.344 người (1.116/tiêm
mũi 1 và 228/tiêm mũi 2); Trung tâm y tế Sơn Dương 1.341 người tiêm mũi 1.
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