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Ci'a Ló ngày 05 tháng 7 nàin 2021

BAO CÁO
Tlnh hInli dich CO VI 0-19 trên (ha bàn thi xä Cila Là
TInh i1n 16h00 ngày 05 thng 7 nàni 2021

I. Tlnh hInh djch bnh COVID-19:
1. Tng s dang cách ly, theo dOi s(rc khOe là: 371 trong do:
* Cad, ly, tu' t/,eo döi say k/,Oe tii n/là, no'i Iii'ii trá: 318
- Cách ly ti nhà: 177
- S theo dOi src khOe ti nhâ: 141 tnthng hpp
* Cáclz ly tp trung: 53 (Trong tó 30 Fl)
- Cách ly ttp trung tii KS Thai Binh Dirang: 23 trtsng hcp F1(TP Vinh);
- Cách ly tp trung tii 7 phuOng: 30 tru'&ng hcip Fl
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*Ngun dch t lien quan hoc ca (FO):
- Lien quan di trCn chuyn bay Vii 1264 ngày 01/7/2021 cmg Fo lun: 01
- Tü' các Fo (HMLinh, NVTuán, NTNhung, DXKiu,): 12 truà'ng hcip
- Lien quan Chçi Quang Trung: 23 trtthng hçrp da lay rnu xét nghini lan 3 theo
quy djnh.
- Lien quan phu6ng Hung Dung TP Vinh: 03 trung hp
- Lien quan Ch du rni TP Vinh: Tng s& 109 truOng hp dã duc each ly liy
niu xét nghirn theo quy dlnh. Cu the các trung hçp: (Nghi Huong 14, Nghi HOa 14,
Nghi Thiy 26. Nghi Tan 29. Nghi Thu 6, Nghi Hâi 20)

- Lp danh sách ngu'i nhâ, ngw5i cCing gia dInh lien quan vói các truà'ng hcp
chç' dAu TP Vinh là 212 tru'ó'ng hcrp dâ ducc lAy mu xét nghim theo quy djnh
- Lien quan các da phuong có djch v dja bàn 02 (TP HCM)
* flja diem cäch ly:
Trumg Mm non: Nghi Tan, Nghi Hãi, Nghi Thüy, Khu nhà trQ Nghi Fhüy,
Trim y t: Nghi Hài, Nghi Thu, Thu Thüy,Nghi Tan.
2. Cong tác lay mu xét nghim:
- S mu da lAy trong ngày: 0 mu (PCR)
- S mu dang chà' kêt qua: o rnu
II. Các hot dng dä triCn khai thi•i'c hin trong ngày:
- Tip tic triCn khai tic hin Kê hoich sO 361/UBND ngày 01/7/2021 cüa
UBND tinh Ngh An ye Tiép nhtn cách ly, di vi cOng dan VN a ni.xóc ngoãi nh.p
cânh ye dja bàn tinh Ngh An qua câng hang khOng QuOc té Vinh: Khâo sat mt s co
sa khách sin lra chQn lam diem cách ly tp trung dct nay (KS Sapa, KS Anh Dwing.
KS HOn Ngu).
- Ban hành Cong van s 986/ UBND-YT ngày 05/7/2021 ye triên khai thçrc hin
Thông báo khân ye chuy&n bay lien quan dn bnh nhân COVID-19.
- Ban hânh Cong van so 987/ UBND-YT ngày 05/7/202 1 ye vic triên khai thirc
hin Thông báo 367/TB-BCD ngày 02/7/202 1 cüa Chü tjch UBND tnh.
- Ban hành Cong van so 997/ UBND-YT ngày 05/7/202 1 ye vic chuân bj các
diu kin tO chirc tiem phOng vc xin COVID-19.
- Tiêp tiic trin khai truy vt các tru'ng hçp lien quan den chuyên bay VN 12M
ngày 01/7/2021 cüng Fo Tuân.
- Tip tuc quán l các di tu'yng d qua cách ly tp trung tth vC da phuong.
IlL Mt s hot dIng nôi bt:
1. BCD thj xâ dã chi d?o BCD các phuO'ng huy dng toàn b h thng quyt !i't
vic râ soát ngu'O v tr chç du nii thành ph Vinh và Lp danh sách ngu'O'i tron
ci1ng gia dInh k tr ngày 01/6/202 1 den nay.
2. Thânh 1p Doàn khão sat các diem cách ly COVID - 19 trên dja bàn, BCI-!
QS thj xä chü tn phéii hçp các ban ngành Y t& Cong An khão sat huang dn xây dirng
phuong an t chüc cách ly cho các chü khách san.
3. Tiêp ti1c tang cu1ng triên khai vn dng khai báo y t toàn clan trCn h thông
cliên tis.
4. UBND các phung Nghi Thüy, Thu Thüy, Nghi Hái, Nghi Hrong, tip t1ic
triên khai 1txc lu'cng chét chin tui các 1êi vào chc, b trI hjc krcng kirn soát. huOng dn
vic thirrc hin các bin pháp phOng chng djch. Tai các chç dan sinh tren da bàn dn
nay dâ có 512 tiCu thuong có kt qua am tInh vOl SARS-CoV 2.

5. Tiêp tVc chi dio hrc Iucing chtrc nâng trén dja bàn thiRmg xuyên tuyên truyên.
kiiii tra; yeu cu 100% nguO'i ra vào, tharn gia hot dng t?i khu vrc ch phái thirc
hin theo khuyn cáo 5K cüa B Y t. XCr 1" nghiêm nhu'ng truO'ng hçp vi phtrn quy
djnh phàng, cMng djch COVID -19.
6. Chi dao Trung tarn Y t trin khai các bin pháp phàng chng djch ti Khách
sn 1-IOn Ngu d cách ly y t doàn cong tác cUa B Tu 1nh Quân khu 4.
7. Chi do trin khai rnt s nhirn vy chuin bj cho k5' thi tt nghip THPT nãrn
2021 dçt 1 trong bM cánh djch bnh COVID-19 (Trin khai k hoch kh' khuân. diu
dng nhân hrc CBYT chun bj các diu kin PC djch covid 19 ti các diem thi).
Trên dày là báo cáo tinh hInh djch COVID-19 trên dja bàn thj xä Cira Là ngày 05
tháng 7 nãm 2021. BCD phOng, cMng dch COVID-19 thj xâ báo cáo d BCD phOng,
chng djch COVID-19 tinh bit và chi do./.
No'i n/ill,::
- tJBNDtinh; (b/c)
- So Y tê: (b/c)
- TT Thj :y - HDND thl xâ: (b/c)
- Chii tich. cOc PCT UBND thi xã:
- UBMTTQ và các tO chCrc doàn the;
- Các phOng. ban, ngânh lien quan;
- Luu: VT, YT.

TM. BAN CHI DAO
PHO BAN THIXO'NG TRU'C

Hoàng Van Pht'ic
PHO CHU TICH UBND

