
 

 

 UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số :         /SYT-NVY Khánh Hòa, ngày     tháng 02 năm 2020 

V/v cập nhật báo cáo hằng ngày 

việc giám sát người tiếp xúc gần 

với trường hợp bệnh do nCoV 

gây ra và người về từ vùng dịch 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Khánh Hòa; 

- Cục Quản lý khám, chữa bệnh; 

- Cục Y tế dự phòng. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 26/TB-UBND ngày 

30/01/2020 về việc kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm 

việc về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 

401/BYT-DP ngày 01/02/2020 của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, Sở Y tế báo cáo số liệu đến 

14 giờ 30 ngày 05/02/2020, cụ thể như sau: 

Bảng 1: Số lượng các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi nhiễm 

nCoV đang được theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới: 
 

Ngày 
Tổng số bệnh 

nhân cách ly 
Ca mới vào viện Ca xuất viện 

31/01/2020 14 01 02 

01/02/2020 10 01 05 

02/02/2020 07 05 08 

03/02/2020 11 05 01 

04/02/2020 18 07 00 

05/02/2020 11 04 08  

 Ghi chú: có 03 ca có kết quả xét nghiệm định danh vi rút nCoV âm tính, 

được chuyển sang khoa nội – nhi – nhiễm để tiếp tục điều trị. 

 

Bảng 2: số ca có kết quả xét nghiệm, đang chờ kết quả xét nghiệm: 

 

Ngày 

Đã có kết quả 

xét nghiệm 

âm tính 

Đã có kết 

quả dương 

tính 

Chờ kết 

quả 

xét nghiệm 

Chưa gửi 

mẫu 
Ghi chú 

31/01/2020 04 0 10 0  
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Ngày 

Đã có kết quả 

xét nghiệm 

âm tính 

Đã có kết 

quả dương 

tính 

Chờ kết 

quả 

xét nghiệm 

Chưa gửi 

mẫu 
Ghi chú 

01/02/2020 03 01* 08 0  

02/02/2020 08 0 06 0 

01 ca dương 

tính từ 

01/02/2020 

03/02/2020 01 0 11 0 

01 ca dương 

tính từ 

01/02/2020 

04/02/2020 01 00 18 00 

01 ca dương 

tính từ 

01/02/2020 

đã có kết 

quả xét 

nghiệm 

định danh vi 

rút nCoV 

âm tính 02 

lần cách 

nhau 24 giờ. 

Xuất viện 

vào 15h00 

ngày 

04/02/2020 

05/02/2020 11 00 11 00  

 

Bảng 3: Tổng hợp trường hợp giám sát bệnh viêm phổi cấp nghi do vi rút 

Corona mới theo quốc tịch: 

 

Ngày Việt Nam Trung Quốc Khác 

31/01/2020 07 07 0 

01/02/2020 05 05 0 

02/02/2020 07 00 0 

03/02/2020 11 00 0 

04/02/2020 18 00 0 

05/02/2020 11 00 0 

 

Bảng 4: Tổng hợp các trường hợp tiếp xúc gần theo hướng dẫn tại Quyết định số 

181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế: 
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Giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nCoV và người về 

từ vùng dịch: 

- Ngay sau khi nhận được thông báo từ Tổng công ty Hàng không Việt 

Nam và chỉ đạo của Cục Y tế dự phòng ngày 03 và 04/02/2020 về việc 02 

trường hợp người Trung Quốc có thời gian lưu trú tại TP Nha Trang từ ngày 

23/01/2020 đến 28/01/2020, sau khi bay về đến Trung Quốc được khám bệnh, 

xét nghiệm và có kết quả dương tính với nCoV, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành lập 05 đoàn cán bộ tiến hành điều tra, giám sát dịch tễ 

tại nơi các trường hợp người Trung Quốc nói trên lưu trú và đến khám chữa 

bệnh tại Khánh Hòa. Đồng thời, lập danh sách quản lý những người có tiếp xúc 

gần với và xử lý môi trường tại các khu vực, khách sạn mà các trường hợp 

người Trung Quốc nói trên đã lưu trú  

Hiện tại có 268 trường hợp tiếp xúc gần được cách ly, theo dõi tại nhà; có 

cán bộ y tế theo dõi, giám sát hàng ngày, cụ thể như sau: 

+ Nhân viên khách sạn: 121 người. 

+ Khách lưu trú: 124 người. 

+ Thông dịch viên và bạn cùng phòng: 03 người. 

+ Lái xe: 02 người. 

+ Nhân viên y tế: 18 người. 

 - Tổng hợp các trường hợp tiếp xúc gần theo hướng dẫn tại Quyết định số 

181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế là 298 trường hợp. Trong đó: 30 

trường hợp có tiếp xúc gần với ca nữ lễ tân Khách sạn có kết quả dương tính với 

nCoV vào ngày 01/02/2020 và 268 trường hợp mới có tiếp xúc gần với 02 

trường hợp người Trung Quốc có thời gian lưu trú tại thành phố Nha Trang từ 

ngày 23/01/2020 đến ngày 28/01/2020./. 

Nơi nhận:      
- Như trên (VBĐT); 

- Sở Du lịch (VBĐT); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT); 

- PA 03 – Công an tỉnh (VBĐT); 

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- VPS (VBĐT, đăng website); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 
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