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BÁO CÁO
Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona và công tác phòng, chống trên địa bàn tỉnh Phú Yên
(Tuần thứ 25, từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 24/7/2020)
Thực hiện Luật Phòng, chống bệnh Truyền nhiễm năm 2007; Thông tư số
54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ thông tin báo
cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; Ban chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 tỉnh Phú Yên báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) và công tác phòng, chống dịch trên địa
bàn tỉnh (tuần thứ 25, từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 24/7/2020) như sau:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục tham gia công tác phòng
chống dịch Covid-19. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ
Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung ương; UBND
tỉnh tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 3813/UBND-KGVX ngày 22/7/2020 về
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong
tình hình mới).
2. Kết quả thực hiện
a) Công tác truyền thông về phòng chống dịch
Trong tuần, Báo Phú Yên đã đăng 19 tin, bài, ảnh (tính đến nay, đã đăng
3.507 tin, bài, ảnh); Đài Phát thanh -Truyền hình Phú Yên tiếp tục tuyên truyền về
phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể: 44 tin, bài, phóng sự (tính đến nay, đã phát
2.408 tin, bài, phóng sự); tiếp tục phát Clip hướng dẫn công tác phòng tránh dịch
bệnh phù hợp tình hình thực tế; tiếp tục đăng tải và phát sóng các văn bản chỉ đạo
của UBND tỉnh về công tác phòng chống Covid-19, trong đó tập trung tuyên truyền
việc khôi phục sản xuất kinh doanh, triển khai các chính sách an sinh xã hội và hỗ
trợ của Chính phủ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ,...
Hàng ngày, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú
Yên lên trang thông tin điện tử của Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông.
b) Công tác phòng chống dịch
Tăng cường giám sát tình hình dịch theo đúng qui định của Bộ Y tế, tiếp tục
phun hóa chất khử khuẩn và phun nhắc lại tại các địa điểm thường tập trung đông
người.
Đã thực hiện giám sát y tế 15.605 trường hợp (trong đó 509 người nước
ngoài đến từ các quốc gia, lãnh thổ và các vùng có dịch). Hiện tại, còn 01 người
đang trong thời gian giám sát, cụ thể:
- Cách ly tại cơ sở y tế: 0 / 20 người;
- Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: 0 / 8 người;
- Cách ly tại nhà/ nơi lưu trú: 0 / 1.738 người;
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- Đang tự theo dõi sức khỏe hàng ngày: 01 / 13.839 người.
Đã lấy mẫu làm xét nghiệm: 119 trường hợp, kết quả: âm tính: 119.
c) Tình hình dịch bệnh trên địa bàn
Đến 17 giờ ngày 24/7/2020, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp bệnh xác
định, không trường hợp bệnh nghi ngờ.
3. Hoạt động trọng tâm trong thời gian tới
Để tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo các cơ quan,
đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch và các văn bản chỉ
đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh:
- Triển khai tốt nội dung Công văn số 3813/UBND-KGVX ngày 22/7/2020
về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2
trong tình hình mới.
- Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp với các cơ quan thông
tấn, báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông nâng cao ý thức chấp hành
của nhân dân trong phòng, chống dịch, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao sức khỏe
người dân; Phát hiện sớm và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nghi
mắc bệnh; Tăng cường các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
phòng, chống dịch.
- Sở Y tế tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đảm bảo trang thiết bị, cơ số thuốc, vật tư y tế...,
tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, như:
nhà ga, trường học, cảng hàng không, bến xe, chợ,…
Tiếp tục theo dõi sức khỏe các trường hợp hoàn thành cách ly y tế trở về địa
phương, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh;
Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý người nước ngoài nhập cảnh vì
mục đích ngoại giao, công vụ, các chuyên gia, nhà quản lý, lao động tay nghề cao
đến làm việc tại Phú Yên, bảo đảm thực hiện tốt các hướng dẫn phòng bệnh, tránh
sự lây lan và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
Phối hợp, chuẩn bị tốt các điều kiện cho cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn
tỉnh. Tiếp tục giám sát, theo dõi sức khỏe và áp dụng hình thức cách ly y tế phù hợp
với từng trường hợp đến từ/đi qua vùng có dịch hoặc tiếp xúc gần, theo quy định
của Bộ Y tế.
- Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các
địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra nắm bắt tình hình khách lưu trú tại các
cơ sở lưu trú, khách sạn,… trên địa bàn tỉnh; khảo sát lựa chọn thêm một số khách
sạn có đủ điều kiện phù hợp để sẵn sàng tiếp nhận cách ly y tế tập trung đối với
người nước ngoài (tùy vào diễn biến tình hình).
- Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các địa phương tiếp tục khẩn trương
thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đến từ
các vùng dịch; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để
phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp (cách ly tập trung, tại nhà,
cơ sở lưu trú); giao cho chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia
đình.
- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp
với các trường đại học, cao đẳng, học viện và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên, học viên hạn chế đi đến các vùng
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có dịch nếu không thật sự cần thiết. Tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh trường học,
vệ sinh cá nhân, vệ sinh bề mặt tại các cơ sở giáo dục để đảm bảo an toàn cho học
sinh, học viên,...
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ngành Y tế và các cơ quan liên quan
chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi tiếp nhận, ăn nghỉ,… để thực hiện cách ly
tập trung (nếu có) theo các Kế hoạch của UBND tỉnh.
- Các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm thông tin công dân hoàn
thành cách ly y tế trở về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú
trong vòng 14 ngày.
- Thành viên và các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp với ngành
y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin;
thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Công văn số
469/UBND-KGVX ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình và công tác
triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên./.
Nơi nhận:

- Bộ Y tế (b/c);
- Ban Tuyên giáo TƯ (b/c);
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- TT.HĐND tỉnh (b/c)
- BTG Tỉnh ủy (b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ, Hội & Đoàn thể tỉnh;
- BCĐ PC dịch nCoV tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- TTTT tỉnh;
- Website Ngành Y tế;
- Lưu: VT, VP BCĐ.
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