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BÁO CÁO
Về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn huyện Kông Chro ngày 04/02/2021
Thực hiện Các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ,
của Ban Chỉ đạo quốc gia, của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
của tỉnh, của Huyện ủy về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro báo cáo tình hình triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 04/02/2021 trên địa bàn huyện Kông Chro có
19 người cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện; 330 người cách ly y tế tại
nhà và tự theo dõi y tế tại nhà. Cụ thể:
1. Về cách ly tế tập trung: Cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện đến
thời điểm 04/02/2021: 19 trường hợp, gồm:
- 12 người từ Hải Dương; 02 người đi cùng xe với những người từ Hải
Dương về huyện.
- 01 người từ huyện Iapa (làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Iapa) về huyện
và 04 người tiếp xúc gần với trường hợp về từ huyện Iapa.
Tất cả các trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, có kết quả
âm tính và hiện có sức khỏe ổn định.
2. Về cách ly y tế tại nhà và tự theo dõi y tế tại nhà: 330 trường hợp, cụ
thể:
- 52 người từ Hải Dương và người tiếp xúc gần với trường hợp về từ tỉnh
Hải Dương.
- 87 người từ huyện Iapa và người tiếp xúc gần với người từ huyện Iapa về
huyện.
- 48 từ thành phố Hồ Chí Minh về huyện.
- 07 người từ thị xã Ayun Pa về huyện.
- 02 người từ huyện Phú Thiện về huyện.
- 04 người từ Krông Pa về huyện.
- 17 người từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về huyện.
- 02 người từ Phường IaKring - Pleiku về huyện.
- 111 người còn lại từ Huế, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Bình Định,
Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Phước, Đăk Lăk
có tiếp xúc, đi cùng xe với những người từ Hải Dương, TP. Plei Ku, Ia Pa và các
huyện, tỉnh có dịch về huyện.

Trong ngày 04/02/2021 Trung tâm y tế huyện huyện đã chỉ đạo Trạm Y tế
xã tham mưu UBND xã ra quyết định cách ly 26 trường hợp theo dõi sức khỏe
tại nhà, 35 trường hợp được tuyên truyền, vận động tự cách ly, theo dõi sức khỏe
tại nhà. Hiện tại tình trạng sức khỏe các công dân ổn định
3. Về công tác tổ chức truy vết.
Qua rà soát, truy vết trên địa bàn huyện có 01 trường hợp F1 đối với ca
bệnh số 1845; ca bệnh số 1846; ca bệnh số 1875; ca bệnh số 1877. Huyện Kông
Chro đã khẩn trương chỉ đạo truy vết danh sách F2, F3, cụ thể: Đến 16 giờ, ngày
04/02/2021 đã truy vết được 18 trường hợp F2; 61 trường hợp F3.
Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, rà soát, truy vết lại, thì trên địa bàn
huyện có 01 trường hợp F1; 12 trường hợp F2 và 65 trường hợp F3.
- Đối với 12 trường hợp F2: Đã thực hiện cách ly y tế tại Trung tâm Y tế
04 người (chồng, mẹ và 02 con nhỏ của trường hợp F1); 06 người có Quyết định
cách ly y tế tại nhà; 01 người cách ly tại huyện Iapa; 01 người về nhà ở tại thị xã
An Khê (Trung tâm Y tế huyện đã liên hệ và thông báo cho ngành Y tế thị xã An
Khê biết để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch).
- 65 trường hợp F3: Các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, vận động và
giám sát việc tự cách ly y tế tại nhà.
Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tổ chức rà soát, truy vết những người có liên
quan tới các vị trí mà các trường hợp ca bệnh dương tính đã/đi đến theo Thông
báo khẩn của UBND tỉnh Gia Lai, cụ thể: Từ 10 giờ ngày 31/01/2021 đến 0 giờ
02/02/2021 trên địa bàn huyện có 17 trường hợp đã đến Bệnh viện tỉnh Gia Lai;
trong ngày 01/02/2021; 02 trường hợp đã tới phường IaKring-TP.Pleku và có
mang khẩu trang y tế (trong đó, tất cả 19 trường hợp đã khai báo y tế và ra
Quyết định cách ly y tế tại nhà, sức khỏe ổn định).
3. Các hoạt động triển khai
3.1. Chỉ đạo thành lập các Tổ “phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng”
gọi tắt là “tổ COVID-19 cộng đồng” theo chỉ đạo tại Công văn khẩn số
171/UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thành
lập các tổ phòng chống dịch bệnh COVID- 19; ở tất cả các tổ dân phố, thôn,
làng trên địa bàn.
3.2. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, các xã, thị
trấn; Trung tâm Y tế, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các phòng,
ban đơn vị; UBND các xã, thị trấn khẩn trương kích hoạt và sẵn sàng công tác
phòng, chống dịch trong mọi tình huống.
3.3. Tiếp tục Chỉ đạo rà soát, truy vết các trường hợp đã từng đi/đến các vị
trí theo Thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai và người từ vùng có
dịch về địa bàn huyện, để thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế theo quy định.
3.4. Duy trì các Tổ kiểm tra nhắc nhở và xử lý vi phạm đối với các trường
hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tại khu vực chợ huyện, công viên, nơi
có đông người qua lại; thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng
cách tại các cơ quan, trụ sở làm việc.

3.5. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Văn phòng HĐND
& UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Phòng Giáo dục và
Đào tạo, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, UBND
thị trấn Kông Chro khẩn trương chuẩn bị phương án và các điều kiện tại khu
cách ly tập trung của Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện để sẵn sàng kích hoạt
hoạt động và có phương án dự phòng các khu cách ly tập trung khác để dự
phòng tình huống nếu có dịch xảy ra trên địa bàn huyện.
3.6. Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị đầy đủ số thuốc, trang thiết bị
hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và
điều trị bệnh nhân; củng cố các đội chống dịch lưu động, đội cấp cứu ngoại viện,
chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử trùng, trang thiết bị phòng, chống dịch, hỗ trợ các
Trạm Y tế trên địa bàn huyện khi cần thiết.
3.7. Cấp ứng kinh phí 466.850 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện để
phục vụ cho công tác cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Y tế huyện và chỉ đạo.
3.8. Tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của huyện để dánh
giá quá trình triển khai công tác phòng chống dịch từ ngày 29/1/2021 đến ngày
4/2/2021, nhằm rút kinh nghiệm và đưa ra nhưng biện pháp, giải pháp hữu hiệu
phù hợp để triển khai phòng, chống bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện;
3.9. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác,
chủ động, tự giác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng dịch Covid-19; tiếp
tục triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone để thực hiện cảnh báo người lây nhiễm
Covid-19 và giúp bảo vệ bản thân và gia đình; thực hiện đầy đủ các biện pháp
phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng
cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế.
3.10. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn rà soát người từ Hải
Dương, Quảng Ninh, huyện Iapa, huyện Krông Pa, Phú thiện, thị xã Ayun Pa,
bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và người từ vùng có dịch về địa bàn huyện, để
thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế theo quy định.
UBND huyện Kông Chro báo cáo UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Gia Lai và các
sở, ngành liên quan, Thường trực Huyện ủy Kông Chro biết, theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở Y tế tỉnh (B/cáo);
- Sở Giao thông Vận tải tỉnh (B/cáo);
- Thường trực Huyện uỷ (B/cáo);
- Thường trực HĐND huyện (B/cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng, ban huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT-UB.
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