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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 

(Cập nhật hàng ngày hồi 16h ngày 04/8/2020) 

 

1. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH: 

Dịch Covid-19 được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ 

Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019, đến nay đã có 215 quốc gia/vùng lãnh thổ 

trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.  

- Thế giới: 18.463.904 ( 140.978/24h) người mắc, 697.737( 3.469/24h) 

người tử vong; 

- Tại Việt Nam: 652 trường hợp mắc Covid-19; Có 08 trường hợp tử vong 

tăng 02 người; chữa khỏi 374 người còn 270 người đang được điều trị1. Trong 
ngày ghi nhận 31 trường hợp mắc mới.Từ 25/7 đến nay ghi nhận 195 trường 

hợp mắc mới COVID-19 tại cộng đồng liên quan đến Đà Nẵng. 

*. Tại Tuyên Quang: 

- Trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh dương tính COVID-19. 

- Tổng số người nghi nhiễm và tiếp xúc gần với những người đi/về vùng dịch 

đang được cách ly, theo dõi y tế: 868 người. Trong đó: 

+ Cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 09 người . 

+ Cách ly tại các cơ sở y tế: 10 người (Giảm 01 người do đủ 14 ngày).  

+ Cách ly tại nhà: 215 người (có Quyết định); tự theo dõi tại nhà 634 người 

trong đó có 30 người mới và 42 người quá 14 ngày tự theo dõi.  

Cả 911 trường hợp không sốt, sức khỏe bình thường. 

Trong ngày qua theo dõi và báo cáo của các Đơn vị trên địa bàn tỉnh 

không ghi nhận ca bệnh nghi ngờ; Hiện số liệu sơ bộ rà soát có 1050 người (tăng 

30 người) trở về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã được hướng dẫn khai báo y tế, 

tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, khi có triệu 

chứng bất thường như sốt, ho, khó thở... cần thông báo đến ngay cơ sở y tế để 

được hướng dẫn đi khám và chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp trở về 

từ Đà Nẵng trong vòng 14 ngày theo quy định phòng dịch. (số liệu tiếp tục được 

rà soát và cập nhật hàng ngày). 

- Số mẫu lấy xét nghiệm trong ngày: 66 mẫu; 

+ Tổng số mẫu đã lấy (tính từ 30/01/2020 đến nay): 1.384 mẫu xét nghiệm/  

                                           
1 Đà Nẵng (145 người mắc, tử vong 6, điều trị khỏi 06người); Hà Nội( 143  người mắc, điều trị khỏi 121người); 

TP HCM (70 người mắc, khỏi 62 người); ); Quảng Nam (51người mắc, 02 tử vong, điều trị khỏi 5 người) Bà Rịa 

Vũng Tàu ( 32 người mắc, điều trị khỏi 09 người);Thái Bình(31 người mắc, điều trị khỏi 30 người;);Bạc Liêu 

(24người mắc, điều trị khỏi 23 người); Ninh Bình (23người mắc, điều trị khỏi 13 người); Vĩnh Phúc(19 người 

mắc, điều trị khỏi 19 người); Thanh Hóa (17 người mắc, điều trị khỏi 16 người); Quảng Ninh (11người mắc, 

điều trị khỏi 11người); Bình Thuận (09 người mắc, điều trị khỏi 09 người); Nam Định (07 người mắc, điều trị 

khỏi 0 người); Hà Nam (5 người mắc, điều trị khỏi 4 người)…Quảng Ngãi (04 người mắc, điều trị khỏi 0 người) 
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+ Số có kết quả trong ngày: Không.  

+ Kết quả âm tính(tính từ 30/1/2020): 997 mẫu . 

+ Chờ kết quả: 381 mẫu  

+ Không đủ yếu tố dịch tễ làm xét nghiệm (đã loại trừ): 6 người. 

2. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI  

- Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe của Sở Y tế cập nhật thông 

tin về tình hình dịch bệnh các Thông báo khẩn của Bộ Y tế về các địa điểm nguy 

cơ tại Đà Nẵng và các tỉnh có ca bệnh COVID-19; tuyên truyền người dân 

không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác; tự giác khai báo y tế đối với người có 

liên quan đến các yếu tố dịch tễ/đi/về từ vùng dịch đặc biệt là từ Đà Nẵng, 

Quảng Ngãi, Quảng Nam và các tỉnh công bố có bệnh nhân Covid-19 lây bệnh 

trong cộng đồng; tuyên truyền vận động, khuyến cáo người dân tự giác thực hiện 

biện pháp đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, nơi công 

cộng, bên ngoài các trường học, trụ sở làm việc, rửa tay với xà phòng hoặc dung 

dịch sát khuẩn; bảo đảm các điều kiện phòng dịch. Tuyệt đối không chủ quan, mất 

cảnh giác. 

- Công an tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương chủ động 

trong công tác phòng, chống dịch; đặc biệt là rà soát số người đi Đà Nẵng và 

Quảng Ngãi trở về địa phương từ 01/7 và người nhập cảnh từ nước ngoài trở về địa 

phương và những trường hợp người địa phương đi Lao động tự do nhập cảnh trái 

phép trở về để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Số người nước 

ngoài đang tạm trú trên địa bàn tỉnh: Tính đến ngày 02/8/2020 có 264 người.  

- Tại cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài của tỉnh có quy 

mô tiếp nhận 40 người cách ly. Từ ngày 16/7/2020 đã tiếp nhận cách ly 13 

người/39 người đã được UBND tỉnh đồng ý cho nhập cảnh về Tuyên Quang, đã 

hoàn thành thời gian cách ly 04 người (03 Chuyên gia quốc tịch Trung Quốc và 

01 phiên dịch người Việt Nam), trong ngày không tiếp nhận chuyên gia vào dự 

kiến tiếp nhận 05 thêm chuyên gia vào khu cách ly, hiện đang có 09 chuyên gia 

đang thực hiện cách ly và 26 chuyên gia đang chờ làm thủ tục tại Cục xuất nhập 

cảnh. 

Trên đây là Báo cáo cập nhật tình hình dịch bệnh trên đại bàn tỉnh và các 

biện pháp phòng chống dịch đã triển khai trong ngày./.  

  
Nơi nhận : 

- Bộ Y tế 
- TTr tỉnh ủy - HĐND tỉnh; 

- Ban tuyên giáo;  

- Ban VHXH,HĐND tỉnh 

- TV BCĐ PCD nCoV tỉnh;       (BC) 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- LĐ Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVYD(Bi). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

La Đăng Tái 
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