
UBND THI XA CUA LO CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
BCD PC DId COVID-19 Dc 1p - Tr do - Hnh phác 

S6: /BCBCD Ci'raLôngày 01 tháng7nárn 2021 

BAO CÁO 
TInh hInh dich COVID-19 trên da bàn th xä Cü'a Lô 

Tinh ctn 16h00 ngày 01 tháng 7 näm 2021 

I. TInh hlnh dich bênh COVID-19: 
1. Tng s dang each ly, theo dOi sirc khôe là: 483 trong do: 
* Cad, ly, ter 1/leo döi slic k/,ôe 1ii n/ia, iw'i iwu Ira: 422 

- Cách ly ti nhà: 259 

- SO theo dOi sirc khOe ti nhà: 164 truäng hcp 
* Cad, ly tçIp trung: 60 (Fl) 

- Cách ly tp trung tai  KS Thai BInh Du'ang: 23 truYng hcp (TP Vinh); 

- Cách Iv tap trun tai 7 phung: 37 trtx?img hcip Fl 

Tii TX SIu'cing 

hin CO 

Tang Giãrn - Ghi chü 

Fl 37 0 2 Dâ xét nghim Oju tInh lan 2 

(Giáin 2 do hêt thai gian cách ly) 

Nghi Tan 8 0 

NghiThüy 16 0 

Nghi Thu 0 1 

Thu Thüy 1 0 

Nghi Hwmg 0 0 

NghiHOa 3 0 

NghiHâi 9 1 
*Ngun  djch t lien quan hoc ca (FO): 
- Tr các Fo (HMLinh, NVTuá'n, NTNhung, DXKieu): 13 trithng hcp 
- Lien quan Chç Quang Trung: 23 trung hcrp dä lay mu xét nghim theo quy 

dlnh. 
- Lien quan phirmg EIiing Dung TP Vinh: 03 trung hp 

- Lien quan Chq du mi TP Vinh: Phát hin mói trong ngày 04 trung hp 

(Nghi Tan 02; Nghi Hâi 02). Tng s: 109 trung hp dà di.xc cách ly lay mu xét 

nghirn theo quy djnh. Cci th các truOng hp: (Nghi Hi.xo'ng 14, Nghi HOa 14. Nghi 

Thüy 26, Nghi Tan 29, Nghi Thu 6, Nghi Hãi 20) 

- Lp danh sách ngixOi nhà, ngu?i c1ng gia dInh lien quan vi các truO'ng hyp 
ch du TP Vinh là 212 truOng hcip d duçic lty mu xét nghim theo quy djnh 



* Bla diem each ly: 

Tru'xng Mrn non: Nghi Tan. Nghi Hal. Nghi Thüy. Khu nhà tr9 Nghi Thüy. 
Trim y t& Nghi HaL Nghi Thu. Thu ThOy. 

2. COng tác lay rnu xét nghim: 

- S mu dâ 1y trong ngay: 344 mu ( Trong dO PCR: 212 mu) 
- SO mu dang ch kêt qua: 221 mu 

- Xét nghirn nhanh kháng nguyen sang I9c Sars CoV2 cho các tiëu thu'o'ng ti 
các chG (Chc Hãi San, và Chv Dông Trang): 195 trwng hçp am tInh. 

H. Các hoit dng dä triên khai thirc hin trong ngãy: 
- Ban hành Cong van s6 972/ UBND-YT ngãy 01/7/2021 ye vic triën khai thijc 

hin Thông báo cüa Chc tjch UBND tinh Ngh An s 358/TB-BCD ngày 30/6/202 1. 

- Cong tác tuyên truyn: Thông báo kt lun cüa BCD Tinh. cUa BCD thj x và 
các thông báo khãn. 

- Trin khai Cong van s 2692/ UBND-NVY ngày 30/6/2021 cüa Sä Y t Ngh 

An v vic tO chcrc xét nghim SARS - CoV2 cho các di biêu thani gia k hQp HDND 
tinh. (Thi xä Cua Là 01 dai biêu). 

- Triên khai Cong van so 1163/SCT-QLCN ngây 21/6/2021 cOa Sà COng 

thuong Ngh An ye vic tiêp tiIc nghiêm tüc thixc hin cOng tác, phOng. chng dch 

COVID-19 trong KKT,KCN CCN, CSSX cong nghip trën dja bàn tinh. 

- Tip t1c trin khai truy v& các tnrmg hcip lien quan chc du mi TP Vinh. 

III. Mt si hot dng nii bt: 
1. BCD thj xä dâ chi dao  BCD các phtrng huy dng toàn b h thng quyt liç't 

vic rà soát ngithi v tir chç du mi thành ph Vinh k tCr ngày 01/6/2021 dn nay. 

2. Lp danh sách d tO chtrc ly mu vOi các truäng hp tr ye t1r ch dâu mOi 

vá ngui trong càng gia dInh. Lp danh sách ngui nhà, ngui ciing gia dInh lien quan 

vai các tru'ng hcp chç du TP Vinh là 212 tru'Oiig hcp d ducc ltv mu xét nghirn 

theo quy djnh. Phãt hin mi trong ngây 04 tru?Yng hcip (Nghi Tan 02; Nghi Hái 02). 

3. TiCp wc tang cung trien khai vn dng khai báo y t toàn dan trCn h thông 

din tü. 

4. UBND các phung Nghi Thüy, Thu ThCiy, Nghi Hài, Nghi Huung tiCp tic 

triên khai lçrc luc'ng chôt chan tii các Ii vào chci. b trI lçrc lucing kirn soát. huing dtn 

vic thrc hin các bin pháp phàng chông djch. 
Két qua sang lQc test nhanh ti chç bn cá trong ngày 01/7/2021: 132 trung 

hçip. Hin ti trên dja bàn có: 492 tiëu thuGng có kt qua am tInh vi SARS-CoV 2. 

5. Tiëp tic chi do Iirc luç'ng chirc nàng trén dia ban thuàng xuyên tuyên truyn, 
kiêm tra: yêu câu 100% nguO'i ra vào. tham gia hott d9ng tu khu virc chçi phai thuc 

hin theo khuyên cáo 5K cüa B Y t. Xü 1 nghiêm nhcthg trung hçp vi pham quy 

djnh phôrig. chOng djch COVID -19. 



6. Chi do trin k.hai mt s nhim vii chuAn bj cho kS'  thi t6t nghip THPT nãm 

2021 dci 1 trong bi cành djch bnh COVID-19. 

Trén dày là báo cáo tInh hinh djch COVID-19 trên dja bàn thj xã Cira Là ngày 01 

tháng 7 nam 2021. BCD phOng, chng djch COVID-19 thj xà báo cáo d BCD phOng. 

chng djch COVID-19 tinh bit và chi v 'tpZ 

No'! n/ia,:: 
- UBNDtnh; (b/c) 
- Scc Y tê: (b/c) 
- TT Thj iv - HDND thl xâ: (b/c) 
- C'hü tich, cãc PCT UBND thi xâ 
- IJBMTTQ và các to chirc doOn the; 
- Các phOng, ban, ngành lien quan; 
- Lu'u: VT, YT. A 

TM. BAN CHI P40 
PHO BAN THUNG TRVC 

floàng Van Phuc 
PHO CHU TICH UBND 
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