
 

 

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 Covid-19 

gây ra và người về từ vùng dịch 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh Khánh Hòa; 

- Viện Pasteur Nha Trang; 

- 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 Covid-19, Sở Y tế báo cáo số liệu 

đến 11 giờ 00 ngày 13/02/2020, cụ thể như sau: 

 I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH: 

 1. Tổng số trường hợp dương tính với Covid-19 (WHO công bố tên 

chính thức của chủng vi rút Corona mới từ Trung Quốc là COVID-19)  

 - 01 trường hợp, đã xuất viện vào ngày 04/02/2020. 

 2. Việc theo dõi, cách ly tại cơ sở y tế:  

 a) Tình hình ngày 13/02/2020: 

- Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đang theo dõi, cách ly 03 trường hợp 

người Việt Nam. Trong đó, 01 trường hợp nhập viện và 03 trường hợp chờ kết 

quả xét nghiệm. 

- Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, tiếp nhận cách ly, điều trị 01 

trường hợp nhân viên bán hàng tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh bị sốt, nhập 

viện lúc 17 giờ ngày 06/02/2020, đến 10 giờ ngày 07/02/2020 bệnh nhân hết sốt 

cho đến nay, kết quả xét nghiệm âm tính. 

b) Tích lũy từ ngày 09/01/2020 đến ngày 13/02/2020: 83 Trường hợp 

+ Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là 82 trường hợp, có 01 trường hợp có 
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kết quả xét nghiệm dương tính và 78 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 

03 ca chờ kết quả xét nghiệm. Đã xuất viện 66 bệnh nhân. 13 bệnh nhân có kết 

quả xét nghiệm âm tính được chuyển sang khoa nội - nhi - nhiễm để tiếp tục 

điều trị. 

+ Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, tiếp nhận cách ly, điều trị 01 

trường hợp. 

3. Tổng số trường hợp có liên quan tiếp xúc gần với các trường hợp 

dương tính Covid-19 theo dõi sức khỏe tại nhà có sự giám sát của nhân viên 

y tế: 15 trường hợp có tiếp xúc gần với ca nữ lễ tân Khách sạn có kết quả dương 

tính. 

 II. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TẬP HUẤN ĐÃ TRIỂN KHAI 

- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ y tế; Sở, ban ngành, đoàn thể về công 

tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp: 03 lớp, gần 200 đại biểu 

tham dự. 

- Tại các huyện, thị xã, thành phố: Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Y 

tế cùng cấp tập huấn về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid-19 

cho các cơ quan, đơn vị và đoàn thể tại địa phương. 

- Cập nhật thường xuyên các thông tin và thông điệp phòng chống dịch 

bệnh của Bộ Y tế, cập nhật đường dây nóng, tình hình phòng chống dịch tại địa 

phương đăng trên website Sở Y tế Khánh Hòa và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh: 38 tin, bài. 

- Photo 1.000 tờ rơi phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid-

19 do Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương cung cấp và 

phân phát cho các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới và Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế để tuyên truyền đến người dân vào 

ngày 29/01/2020. 

- Photo 2.000 tờ rơi phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid-

19 do Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương cung cấp và 

phân phát cho các khách sạn trên địa bàn thành phố Nha Trang để tuyên truyền 

đến khách du lịch. 

- Tiến hành in ấn 100.000 tờ rơi về phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp do Covid-19 và phân phối cho các đơn vị trong và ngoài ngành y tế. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã triển 

khai công tác truyền thông trên Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa, Đài phát 

thanh; Đài truyền thanh tuyến huyện, thị, thành phố và xã phường, thị trấn. 

Tuyên truyền các khuyến cáo của Bộ Y tế liên tục 2-3 lần/ ngày. Tăng cường xử 

lý các tin đồn ngăn chặn kịp thời các thông tin không chính xác về tình hình dịch 

bệnh gây hoang mang trong cộng đồng. 

- Phối hợp truyền thông trực tiếp đến nhân viên khách sạn TTC Michelia 

tại Nha Trang và khu du lịch Dốc Lếch: 02 buổi, gần 200 nhân viên tham dự. 
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Phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Khánh Hòa truyền thông cho cán bộ nhân 

viên trong ngành: gần 200 người. 

- Ban hành công văn hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, 

thị xã, thành phố triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh và truyền 

thông phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 đến các hộ 

gia đình, kết hợp phân phát tờ rơi, khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ y tế. Đồng 

thời, vận động hộ gia đình ký bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

III. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG 

DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO COVID-19: 

Sở Y tế đã thành lập 02 đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp do Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

- Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng 

mới của vi rút Corona được 07 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

về công tác phòng, chống dịch bệnh của UBND tỉnh, Bộ Y tế và Sở Y tế. 

- Đoàn Kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

hành nghề dược và trang thiết bị y tế đối với 25 cơ sở hành nghề dược và trang 

thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./. 

 
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); 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (VBĐT); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (VBĐT); 

- VPS (VBĐT, đăng website); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 
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