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BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 

 trên địa bàn huyện Bảo Lâm đến ngày 01/01/2022 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19  

Từ 05/11/2021 (ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa 

bàn huyện) đến hết ngày 31/12/2021 huyện ghi nhận 90 trường hợp dương tính 

với SARS-CoV-2. Trong đó, có 86 trường hợp F0 đã điều trị khỏi bệnh đủ điều 

kiện ra viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định; 01 trường hợp 

tử vong (tại xóm Nà Luông, xã Vĩnh Quang); còn 03 trường hợp F0 tiếp tục 

được theo dõi điều trị. 

Đến 16h00 phút ngày 31/12/2021, huyện không có trường hợp xét nghiệm 

RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.  

Như vậy, đến ngày 01/01/2022 huyện Bảo Lâm còn 03 trường hợp dương 

tính với SARS-CoV-2, tại xã Đức Hạnh: 03 trường hợp; còn 8 trường hợp F1. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo: 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của cấp trên về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; tiếp tục thực hiện truy vết và thực hiện test 

nhanh, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp F1, F2 liên quan đến các trường hợp 

dương tính Covid -19;  

Triển khai thực hiện kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ dịch khi 

xảy ra trên địa bàn; phong toả các khu vực có liên quan đến trường hợp F0; tăng 

cường kiểm soát các chốt tại quốc lộ 34, quốc lộ 4C và các chốt chặn tại cửa ngõ 

các xã, thị trấn, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch. 

Triển khai các phương án phòng chống dịch về hỗ trợ vật tư y tế, hỗ trợ các 

gói an sinh xã hội, phương án đảm bảo 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”; 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 huyện. 

Chỉ đạo tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn huyện và đảm bảo an toàn tiêm chủng. Kế hoạch tổ chức triển khai 
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thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi trên địa bàn huyện 

năm 2021-2022. 

Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid -19 trên địa bàn nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng 

chống dịch, thực hiện yêu cầu “5K” của Bộ Y tế, tuyên truyền người dân tiêm 

phòng đầy đủ 02 mũi tiêm vắc xin, nghiêm túc khai báo y tế,...thực hiện đồng bộ 

các biện pháp phòng dịch, hạn chế không để dịch lây lan trong cộng đồng. 

2. Công tác tuyên truyền 

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn đẩy 

mạnh và nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các tổ chức và 

người dân hiểu rõ tình hình, đặc điểm tính chất của dịch bệnh, thực hiện khuyến 

cáo “5K” của Bộ Y tế, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh. Sử dụng tất cả các phương tiện thông tin đại chúng như: đài phát thanh, 

loa truyền thanh, pa nô, khẩu hiệu, xe tuyên truyền lưu động, trang thông tin 

điện tử huyện... để tuyên truyền phòng, chống dịch. 

3. Tình hình cách ly y tế tập trung 

3.1. Tại khu cách ly Tân Việt – Nam Quang:  

Có 31 công dân từ vùng dịch trong nước và vùng dịch địa phương đang 

cách ly y tế phòng chống dịch Covid – 19. 

3.2. Thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà: 

- Có 86 trường hợp F0 đã điều trị khỏi bệnh, kết thúc cách ly tập trung, 

hiện nay tiếp tục được cho theo dõi tại nhà theo quy định. 

- Có 03 trường hợp F0 đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà ( xã Đức Hạnh 

03 trường hợp), các trường hợp sức khỏe ổn định, các dấu hiệu lâm sàng, thực 

thể đều bình thường. 

4. Công tác kiểm soát tại chốt kiểm dịch (số liệu tính từ 06 giờ ngày 

31/12/2021 đến 06 giờ 01/01/2022) 

4.1. Tại chốt kiểm dịch Quốc lộ 34 

Tổng số lượt xe được kiểm tra: 167 xe 

Tổng số người được kiểm tra sức khoẻ: 262 người; Trong đó có 01 trường 

hợp qua chốt có kết quả RT-PCR và 04 trường hợp thực hiện test nhanh tại chốt 

kết quả âm tính; Tất cả các công dân đi qua chốt không có trường hợp nào sốt, 

ho, khó thở. 

Có 01 người Quốc tịch Hàn Quốc đi qua chốt đã tiêm 02 mũi vắccine 

phòng Covid-19. 

4.2. Tại chốt kiểm dịch Quốc lộ 4C 

Tổng số lượt xe được kiểm tra: 109 xe 
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Tổng số người được kiểm tra sức khoẻ: 212 người. Trong đó có 08 trường 

hợp qua chốt có kết quả RT-PCR kết quả âm tính; Tất cả các công dân đi qua 

chốt không có trường hợp nào sốt, ho, khó thở. 

Không có người nước ngoài đi qua chốt. 

5. Công tác lấy mẫu và kết quả xét nghiệm 

5.1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm ngày 01/01/2022: 

- Thực hiện test kháng nguyên nhanh Covid-19: 20 test, tất cả các mẫu đều 

âm tính. 

- Tổng số test nhanh tính từ 15/11/2021 đến 16h00 phút ngày 01/01/2022 

thực hiện được 13.653 test, trong đó có 82 test dương tính, 13.571 test âm tính. 

5.2. Tính từ 01/01/2021 đến ngày 01/01/2022: 

Huyện Bảo Lâm đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc COVID-19 

được 4.704 mẫu vận chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng 

xét nghiệm khẳng định, trong đó có 90 mẫu dương tính với vi rút SARS-CoV-2.  

Có 86 trường hợp đã khỏi bệnh, đang thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy 

định; 01 trường hợp tử vong. 

Đến 16h00 phút ngày 01/01/2022 huyện Bảo Lâm còn 03 trường hợp 

dương tính với SARS-COV-2. 

III. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh 

và Ban chỉ đạo huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, đảm bảo 

quyết liệt, nghiêm túc, ngăn chặn hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trong 

cộng đồng. 

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND xã, thị trấn tiếp tục rà 

soát, truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2 liên 

quan đến trường hợp mắc Covid-19. Kiểm soát tốt khu vực cách ly tập trung, 

thực hiện theo dõi, điều trị y tế các trường hợp F0 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. 

3. Tăng cường công tác 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”. 

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tiêm vắc xin theo kế hoạch cho trẻ từ 

12 đến 18 tuổi và từ 18 tuổi trên địa bàn huyện và các biện pháp đảm bảo an toàn 

sau tiêm vắcxin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đảm bảo thuốc, vật tư y tế, đồ bảo 

hộ... bảo đảm công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 
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5. Tiếp tục tăng cường các chốt kiểm soát quốc lộ 34 và quốc lộ 4C trên địa 

bàn huyện và các chốt của ngõ tại các xã giáp ranh, kiểm soát công dân di 

chuyển từ địa phương khác, đặc biệt là các vùng có dịch đến địa bàn huyện. Tiếp 

tục triển khai công tác công tác test nhanh kháng nguyên ngăn chặn kịp thời sự 

lây lan Covid – 19 ra cộng đồng trên diện rộng, bảo đảm an toàn cho nhân dân 

trên địa bàn huyện. 

6. Tiếp tục tuyên truyền người dân nâng cao tinh thần phòng chống dịch 

bệnh, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chấp hành nghiêm khuyến cáo “5K” 

của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh; người dân hạn chế sang các vùng đang 

có dịch; thực hiện khai báo y tế để thực hiện cách ly khi trở về từ vùng có dịch. 

Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến ngày 

01/01/2022 của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bảo 

Lâm./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ;    

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Lưu: VT. 
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