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BÁO CÁO
Công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn thành phố ngày 26/7/2022
I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
Trong thời gian qua công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn
Thành phố đã được Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt.
Tính đến 17h00 ngày 26/7/2022 trên địa bàn Thành phố phát sinh 01 ca
F0 mới trong ngày 26/7/2022, lũy tích ghi nhận F0 = 25.971 trường hợp dương
tính với SARS-CoV-2.
Số F1 phát hiện mới trong ngày: F1 = 0 trường hợp; Lũy tích F1: 22.099
trường hợp.
F0 = 25.971 trường hợp (khỏi = 25.920; cách ly tại nhà = 22 trường hợp;
bệnh nhân đang theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh = 0 trường hợp;
Luỹ tích bệnh nhân tử vong = 29).
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG
DỊCH COVID-19
Chỉ đạo công tác tuyên truyền người dân hạn chế tụ tập đông người, chấp
hành nghiêm các biện pháp theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế về phòng, chống
dịch bệnh nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Thực hiện đồng bộ các phương án phương án phòng chống dịch đã được
xây dựng liên quan đến công tác y tế, công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, công
tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân trong diện phong toả và người dân trong
vùng dịch. Chủ động đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, hậu cần theo phương
châm “4 tại chỗ”; thường xuyên rà soát về nhân lực, vật tư, thiết bị y tế, cơ sở điều
trị để đáp ứng với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID -19 cấp Thành phố, cấp xã,
phường, các Tổ COVID cộng đồng tăng cường kiểm tra, nắm tình hình các địa bàn
được phân công phụ trách, thống nhất triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
Covid -19 trên địa bàn Thành phố.
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đã được kiểm soát, tỷ lệ tiêm
chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh trung học cơ sở từ lớp 7
đến lớp 9 đạt trên 98%. UBND Thành phố thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã có văn bản chỉ đạo cho học sinh
các khối đi học trực tiếp trở lại. Riêng đối với giáo viên, học sinh hiện đang trong
thời gian điều trị bệnh Covid-19 (F0) tại các trường học tiếp tục thực hiện cách ly y
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tế theo quy định và sẽ đến trường giảng dạy, đi học trở lại sau khi hoàn thành thời
gian cách ly, điều trị bệnh có kết quả âm tính, tiếp tục thực hiện các biện pháp 5k
khi đến trường. Thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện cách ly y tế điều trị F0 không triệu chứng
tại nhà trên địa bàn Thành phố, các trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà
cho đi cách ly, điều trị tập trung.
Các đơn vị phòng ban Thành phố, UBND các xã, phường đang tăng cường
ra quân kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính các hành vi không chấp hành để siết
chặt công tác phòng chống dịch COVID-19, từ đầu năm 2022 đã có 06 trường hợp
vi phạm hành chính do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, xử phạt
52.500.000 đồng.
Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công
cộng, nhà hàng,…) kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30/4/2022.
Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh
vào Việt Nam từ 00h00’ngày 15/5/2022 theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
* Công tác xét nghiệm tính đến ngày 26/7/2022:
- Tổng số luỹ tích mẫu xét nghiệm: 85.763 mẫu.
+ Test nhanh 09 mẫu (01 mẫu dương tính; 08 mẫu âm tính)
+ Số mẫu PCR chưa có kết quả là: 0 mẫu;
* Công tác tiêm chủng vắc xin:
- Đối tượng từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin Triển khai tăng cường công
tác tiêm vắc xin mũi bổ sung.
Mũi 1: 57397/56468 đạt 101,6%.
Mũi 2: 54390/56468 đạt 96,3%.
Mũi 3: 40282/56468 đạt 71,3%.
Mũi 4: 5058/56468 đạt 9,0%.
- Đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi:
Mũi 1: 6492/5434 đạt 119,5%
Mũi 2: 5900/5434 đạt 108,6%
Mũi 3: 2697/5434 đạt 49,63%
- Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi :
Mũi 1: 5950/9472 đạt 62,8%
Mũi 2: 2732/9472 đạt 28,8%
Các trường hợp sau tiêm cơ bản ổn định. Không xảy ra phản ứng bất thường
sau tiêm.
Công tác điều trị F0:

3
- F0 điều trị tại nhà 22 người có tổ y tế lưu động đến hướng dẫn theo dõi và
điều trị cho trường hợp cách ly điều trị tại nhà trong ngày 26/7/2022 không có
trường hợp nào sốt, không ho, không khó thở, các trường hợp F0 cách ly tại nhà ổn
định, không có gì xảy ra đặc biệt.
Công tác trực Trung tâm chỉ huy
Chia nhóm trực theo lịch phân công trực hàng ngày, giải quyết kịp thời diễn
biến dịch COVID-19, báo cáo theo quy định.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TIẾP THEO
1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND xã, phường tiếp tục khẩn
trương rà soát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1, liên quan
đến trường hợp mắc Covid-19 (F0), phun khử khuẩn khu vực liên quan đến các
trường hợp dương tính. Kiểm soát tốt khu vực cách ly tập trung và cách ly tại nhà
đối với các trường hợp F0, F1 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, thực hiện các biện pháp
5K phòng, chống dịch.
2. Chỉ đạo Trung tâm Y tế Thành phố duy trì tổ Y tế lưu động để điều trị,
theo dõi sức khỏe đối với các ca F0 không có triệu chứng tại nhà; đội đáp ứng
nhanh, trạm Y tế các xã, phường phối hợp với tổ Covid cộng đồng tại các tổ, xóm
tiếp tục thực hiện giám sát các trường hợp F0 điều trị theo dõi tại nhà.
3. Chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương tổng hợp các đối tượng từ 18
tuổi trở lên chưa được tiêm đủ các mũi tiêm và tiếp tục tuyên truyền vận động trẻ
em từ 5 đến dưới 12 tuổi, cấp mã số định danh cho trẻ, khẩn trương tổ chức tiêm
vắc xin đảm bảo thời gian đúng theo Kế hoạch;
4. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Thực
hiện tốt công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, công tác chăm sóc sức khoẻ cho
người dân trong khu vực phong toả và người dân trong vùng dịch. Chủ động đảm
bảo các điều kiện về nguồn lực, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”.
5. Thực hiện theo dõi, điều trị y tế các trường hợp cách ly tại khu cách ly tập
trung và tại nhà, đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng
đồng.
6. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của cấp trên về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ động thực hiện các biện pháp đồng bộ, phát
hiện sớm, đảm bảo không để dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn Thành phố, sẵn sàng
ứng phó kịp thời, khống chế xử lý triệt để dịch bệnh và các nguy cơ gây dịch. Tập
trung tăng cường các chốt kiểm soát trên địa bàn Thành phố, kiểm soát công dân di
chuyển từ địa phương khác, đặc biệt là các vùng có dịch đến địa bàn Thành phố.
7. Chỉ đạo đảm bảo các biện pháp y tế theo quy định đối với các lực lượng
khi thực hiện nhiệm vụ.
8. Tiếp tục tuyên truyền người dân trên địa bàn, đặc biệt là khu vực có dịch
không hoang mang, lo lắng, thực hiện tốt khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, hạn chế tụ
tập đông người, không ra khỏi địa phương khi không cần thiết. Các cuộc họp, hội
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nghị giảm tối đa thành phần tham dự khi không cần thiết và chấp hành biện pháp
phòng, chống dịch theo quy định.
9. Giao Trung tâm Y tế Thành phố tăng cường tổ chức triển khai chiến dịch
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3
cho người từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho
những người có nguy cơ cao. Phối hợp với các xã, phường tổ chức tiêm vắc xin
phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho nhóm trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi phục vụ
công tác truyền thông của Thành phố. Gửi mẫu đăng ký tiêm vắc xin cho các
phường, xã và phòng Giáo dục và đào tạo để chuyển cho các phụ huynh học sinh
nghiên cứu đăng ký tiêm cho trẻ theo quy định. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức
tiêm mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2) cho đối tượng cần tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế
tại Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022, Công văn số 1221/UBND-VX
ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh.
10. Tiếp tục cho phép họat động trở lại các dịch vụ nhằm phát triển kinh tế,
vừa làm công tác phòng, chống dịch trên bàn Thành phố.
Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến 17h00 ngày
26/7/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Cao
Bằng./.
Nơi nhận:
- Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ Cao Bằng;
- Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng;
- Sở Y tế Cao Bằng;
- TT Thành ủy; TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, PCT UBND Thành phố;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Trung tâm Y tế Thành phố;
- UBND 11 xã, phường;
- Trang TTĐT Thành phố;
- Lưu: VT, PYT.

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Vũ Văn Đệ

