UBND HUYỆN BẢO YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

Số: 664 /BC-TTCH

Bảo Yên, ngày 29

tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO NHANH
Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến trường hợp
F0 tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên
Kính gửi:

- UBND tỉnh Lào Cai;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh;
- Sở Y tế;
- Thường trực Huyện ủy.

I. THÔNG TIN VỀ CA BỆNH
1. Thông tin chung
- Họ và tên: B. Đ. T, sinh năm 2001.
- Hộ khẩu thường trú: Bản Cam 1, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào
Cai.
- Nghề nghiệp: Lao động tự do.
- Ngày cách ly tập trung: Ngày 27/11/2021.
- Lý do cách ly: Tiếp xúc gần với F0 L.V.M (tỉnh Phú Thọ)
- Thông tin xét nghiệm: thực hiện bằng phương pháp RT-PCR
+ Lấy mẫu XN lần 01: Ngày 28/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2;
Chu kỳ dương tính: 18.1.
2. Lịch trình di chuyển
- Ngày 23/11/2021, B. Đ. T đến phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ
làm xây dựng cùng 03 người của xã Cam Cọn (chỉ nhớ tên là Trương Văn Gều,
Mão, Khải ở Cam 1 - Cam Cọn) và 01 người tên Lê Trí Công ở tỉnh Vĩnh Phúc.
- Khoảng 08h00’ ngày 25/11/2021, khởi hành về địa phương, đi xe
giường nằm, ngồi hàng ở hàng ghế giữa xe (BKS 18B-01720 tuyến Hải
Hậu - Bắc Hà) đi hướng cao tốc Nội Bài => Lào Cai; khoảng 15h00 xuống xe
tại Km215 (Cao tốc Nội Bài - Lào Cai) và vợ đón bằng xe máy về nhà tại bản
Cam 1 (Không khai báo y tế). Đến khoảng 17h00, đi sang nhà ông Lý Văn Phát
ở bản Cam 1, Cam Cọn dự đám cưới (khoảng 100 mâm với 600 khách dự); đến
khoảng 23h00’ thì về nhà.
- Khoảng 07h00’ ngày 26/11/2021, di chuyển lên thôn Chà Chẩu, xã Sơn
Hà, huyện Bảo Thắng cùng vợ và con bằng xe máy đến nhà bà Oanh làm sinh
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nhật (khoảng 10 mâm). Đến 22h00 cùng ngày về nhà bố mẹ vợ (Bàn Thị Nhâm)
cùng thôn, tiếp xúc với 06 thành viên trong gia đình.
- Khoảng 07h00 ngày 27/11/2021, di chuyển về nhà tại thôn Cam 1, xã
Cam Cọn; đến khoảng 08h00 khi nhận được tin anh L.V.M ở cùng phòng trọ
dương tính với SARS-CoV-2, công dân B. Đ. T xuống trạm để khai báo y tế và
được đưa vào Khu cách ly của huyện.
* Tiền sử tiêm phòng Covid: Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.
3. Nhận định
- Nguồn lây nhiễm nghĩ nhiều từ ca bệnh dương tính với SARS - CoV-2
bệnh nhân L.V.M ở Phú Thọ. Do công dân khai báo không kịp thời và lịch trình
di chuyển phức tạp, tiếp xúc nơi đông người nên có khả năng dịch bệnh có sự
xâm nhập vào địa bàn huyện Bảo Yên, Bảo Thắng.
- Thời gian tới có thể tiếp tục xuất hiện ca bệnh mới từ nhóm người tiếp
xúc gần với ca bệnh dương tính.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
1. Công tác chỉ đạo
- Ngay sau khi nhận được thông tin có trường hợp nghi mắc Covid-19,
BCĐ huyện, UBND huyện, Trung tâm Chỉ huy đã tổ chức họp để chỉ đạo tập
trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Thành lập Tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ
trưởng trực tiếp xuống xã Cam Cọn để chỉ đạo triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Các biện pháp đã triển khai
- Tạm thời phong tỏa các thôn Cam 1, 2, 3 để điều tra, truy vết các
trường hợp F1, F2.
- Tạm dừng việc dạy và học các trường học trên địa bàn xã Cam Cọn;
- Kết quả
vết được 43 F1;
hợp rời khỏi địa
sở Y tế gần nhất

truy vết: Tính đến 10h00’ ngày 29/11/2021 qua điều tra, truy
trong đó có 41 trường hợp công dân xã Cam Cọn; 02 trường
phương, BCĐ xã đã thông tin đến 02 trường hợp trên đến cơ
để khai báo.

- Tổ chức phun khử trùng, tiêu độc một số khu vực phong tỏa.
- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị sẵn sàng phương án cách
ly các trường hợp F1 theo quy định.
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện rà soát toàn bộ trang
thiết bị, thuốc, hóa chất…. sẵn sàng phương án mua bổ sung hoặc đề xuất tỉnh
hỗ trợ khi cần thiết.
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- Ngành văn hóa và các địa phương đang tập trung tuyên truyền Nhân dân
không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ các quy định
phòng, chống dịch COVID-19; hạn chế ra khỏi nhà trừ trường hợp cần thiết.
3. Nhiệm vụ thời gian tiếp theo
- Huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung cho công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
bệnh.

- Thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2 để chủ động phòng, chống dịch

- Lấy mẫu xét nghiệm PCR cho toàn bộ trường hợp F1. Giám sát chặt chẽ
các trường hợp F2 tại nhà.
- Thực hiện nghiêm các quy định cảu Bộ Y tế về công tác cách ly, tránh
tình trạng lây chéo.
- Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo hộ cá nhân phòng chống lây nhiễm
khi tiếp xúc với công dân được cách ly tại khu cách ly tập trung.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ xe chuyên dụng cho Trung tâm Y tế huyện
Bảo Yên.
Trên đây là báo cáo đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên
địa bàn huyện Bảo Yên./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG
PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Anh Dũng

