UBND TỈNH QUẢNG NAM
BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 125
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ngày 30/8/2021)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông
tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 30/8/2021, như sau:
1. Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

Tích lũy
Mục

TT

1

Số ca bệnh

2

Số mẫu xét nghiệm

3

Cách ly y tế tập trung

4

Cách ly tại cơ sở y tế

5

Cách ly tại nhà

Số đang
được
cách ly

Số phát sinh
mới trong
ngày

Tính từ
Tính từ
Từ đầu
18/7/2021 29/4/2021 mùa dịch
đến nay
đến nay
đến nay

10(1)

495(2)

533

649

2.755 (3)

176.909

234.741

342.916

4.512(4)

968

21.294

35.929

50.393

242(5)

07

685

802

1.741

7.042 (6)

1.093

14.471

60.198

127.231

(1)

10 ca bệnh công bố trong ngày (BN435837 đến BN435846), đều là đối
tượng F1 đã được cách ly tập trung từ trước, cụ thể là:
- 05 ca bệnh tại huyện Đại Lộc: xã Đại Hồng 03 ca, xã Đại Đồng 02 ca.
- 02 ca bệnh tại huyện Hiệp Đức: xã Quế Thọ và xã Sông Trà.
- 03 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn: Vĩnh Điện 01 ca, Điện Nam Bắc 02 ca.
(2)

495 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 10 ca bệnh cộng đồng,
295 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ
các tỉnh và 31 ca nhập cảnh.
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(3)

Trong ngày có 2.755 mẫu xét nghiệm; kết quả: 10 mẫu dương tính, 2.717 mẫu
âm tính, 28 mẫu đang chờ kết quả.
(4)

Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 1.470 người; đang cách ly
tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 3.042 người.
(5)

Trong đó: bệnh nhân COVID-19 đang điều trị: 208 người; đối tượng có yếu tố
dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 34 người.
(6)

Trong đó: đối tượng F2: 1.674 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 5.368 người.

2. Công tác truy vết, giám sát trong ngày
Liên quan đến các ca bệnh công bố trong ngày: có 29 trường hợp F1 được
giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.
3. Ban hành Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở
giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường; để
đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình dạy học của năm học 2021-2022, ngày
30/8/2021, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ban hành
Phương án số 117/PA-BCĐ về phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục
và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Phương án áp dụng cho tất cả các cơ sở
giáo dục và đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo các cấp trên địa bàn tỉnh
theo quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid19 của cơ quan có thẩm quyền.
Theo đó, nội dung phương án nêu cụ thể các giải pháp phòng, chống dịch
Covid-19 tại các cơ sở giáo dục đối với địa phương đang thực hiện Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đối với các địa phương
không áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
và các phương án xử lý đối với một số tình huống có thể xảy ra. (Nội dung chi
tiết của Phương án trong văn bản gởi kèm)
4. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và
sau dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ
bùng phát rất lớn, nhất là thời điểm nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 sắp đến; để hạn chế
dịch bệnh Covid-19 xâm nhập, lây lan trong cộng đồng và tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
trên địa bàn tỉnh, ngày 30/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn Số:
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5746/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND/BCĐ
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố:
- Nêu cao tinh thần cảnh giác, không được lơ là, chủ quan trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là các chốt kiểm soát người và phương
tiện vào tỉnh trong dịp trước, trong và sau Lễ Quốc khánh 2/9. Nghiêm túc thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng các văn bản chỉ
đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân
không tổ chức gặp mặt, liên hoan trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9; không tập
trung quá 30 người nơi công cộng (ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh
viện); tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan
kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước
Cộng hòa hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp, đảm bảo yêu cầu phòng,
chống dịch bệnh Covid-19; không tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch
(dưới bất cứ hình thức nào) trong dịp Lễ 2/9.
- Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán
nhậu, quán cafe, giải khát...): giãn cách tối thiểu 2m giữa các bàn, mỗi bàn không
quá 4 người, khuyến khích bán hàng mang về trong 04 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh
2/9.
- Đối với các khu vực, địa phương đang phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ
thị số 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định hiện hành.
- Sau Lễ Quốc khánh 2/9, giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh có kế hoạch tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên tại các
khu vực, địa điểm có nguy cơ cao như: cơ sở y tế, khu công nghiệp, chợ, siêu thị,
nhà ga tàu lửa, bến tàu, nơi tụ tập đông người... để kịp thời phát hiện, ngăn chặn,
kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
5. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam

3

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan
TT

Thông tin chung
BN435837 – P.V.T (1985), là F1 của BN
337589 (công bố ngày 22/8/2021)

01

- Giới tính: Nam;
- Địa chỉ: Trà Huỳnh, Sông Trà, Hiệp Đức
- Nghề nghiệp: Công nhân nhà máy cao su
Quảng Nam

Tỉnh

Quảng
Nam

Quận/
huyện

Hiệp
Đức

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

Nhà máy cao su
Quảng Nam

Từ ngày
16/8/2021 dến
ngày 18/8/2021

Quầy tạp hóa
Cô Chín

Tối ngày
21/8/2021

Sông Trà

Cách ly tập trung từ ngày 22/8/2021, lấy mẫu lần 2

BN435838 – N.T.N (1956), là F1 của
BN324361 (công bố ngày 21/8/2021)
02 - Giới tính: Nữ;

Cách ly tập trung từ ngày 20/8/2021, lấy mẫu lần 3

- Địa chỉ: Hóa Trung, Quế Thọ, Hiệp Đức
- Nghề nghiệp: Nông
BN435839 – P.T.T.H (2002), là F1 của
BN337600 (công bố ngày 22/8/2021)
03

- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Khối phố 2A, Điện Nam Bắc,
Điện Bàn

Cách ly tập trung từ ngày 21/8/2021, lấy mẫu lần 3

- Nghề nghiệp: Học sinh

4

BN435840 – P.Đ.T (1991), là F1 của
BN337600 (công bố ngày 22/8/2021)
04 - Giới tính: Nam;

Cách ly tập trung từ ngày 21/8/2021, lấy mẫu lần 3

- Địa chỉ: Khối phố 2A, Điện Nam Bắc,
Điện Bàn
BN435841 – L.T.H (1970), là F1 của
BN266203 (công bố ngày 15/8/2021)
05 - Giới tính: Nữ;

Cách ly tập trung từ ngày 14/8/2021, lấy mẫu lần 5

- Địa chỉ: Khối 4, Vĩnh Điện, Điện Bàn
- Nghề nghiệp: Bán tạp hóa
BN435842 – T.T.N.K (1997), là F1 của
BN302933 (công bố ngày 19/8/2021)
Quảng Nam
06 - Giới tính: Nữ;

Đại Lộc

Đại Đồng

Quầy thuốc
Ngọc Kiều,
thôn
Hà Nha

Từ ngày
15/8/2021
dến ngày
19/8/2021

- Địa chỉ: Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Dược sĩ bán thuốc tây

Cách ly tập trung từ ngày 19/8/2021, lấy mẫu lần 2

BN435843 – L.V.X (1962), là F1 của
BN298745 (công bố ngày 18/8/2021)
07 - Giới tính: Nam;

Cách ly tập trung từ ngày 19/8/2021, lấy mẫu lần 2

- Địa chỉ: Đông Phước, Đại Hồng,
Đại Lộc

5

- Nghề nghiệp: Ở nhà
BN435844 – L.B.C (1969), là F1 của
BN298717 (công bố ngày 18/8/2021)
08

- Giới tính: Nam;

Cách ly tập trung từ ngày 20/8/2021, lấy mẫu lần 2

- Địa chỉ: Hà Vy, Đại Hồng, Đại Lộc
BN435845 – V.V.K.N (2016), là F1 của
BN313405 (công bố ngày 20/8/2021)
09 - Giới tính: Nữ;

Cách ly tập trung từ ngày 20/8/2021, lấy mẫu lần 2

- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Còn nhỏ

BN435846 – N.T.N.A (1997), là F1 của
BN313403 (công bố ngày 20/8/2021)
10

- Giới tính: Nữ;
- Địa chỉ: Lâm Tây, Đại Đồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: công nhân tại tổ may thôn
Lâm Tây

Quảng Nam

Đại Lộc

Đại Đồng

Chợ
Lâm Tây

Từ ngày
15/8/2021 dến
ngày 19/8/2021

Quán tạp
hóa cô Liên
gần nhà

Từ ngày
15/8/2021 dến
ngày 19/8/2021

Từ ngày
quán tạp hóa
15/8/2021 dến
chị Trang
(Lâm Tây) ngày 19/8/2021
Cách ly tập trung từ ngày 20/8/2021, lấy mẫu lần 2
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ
sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài
tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh.
Xin cảm ơn!
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