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BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19 TỈNH QUẢNG TRỊ
TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
thành phố Đông Hà từ ngày 15/9/2021 đến ngày 4/10/2021
Tiểu ban Truyền thông (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng
Trị) cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành
phố Đông Hà từ ngày 15/9/2021 đến ngày 4/10/2021 với nội dung như sau:
Sau khi phát hiện 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn
thành phố Đông Hà, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày
16/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 2491/QĐ-UBND áp dụng
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông
Hà. Theo đó, từ 12 giờ ngày 16/9/2021, toàn thành phố Đông Hà thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện Chỉ
thị 16/CT-TTg đối với thành phố Đông Hà là rất kịp thời, đúng đắn và đã đạt
được mục tiêu đề ra. Qua thời gian thực hiện đã tập trung bóc tách các ca bệnh,
trong đó có các ca cộng đồng để đưa đi điều trị, phát hiện được nguồn lây của các
chuỗi để truy vết, khoanh vùng, dập dịch; đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội
trên toàn địa bàn thành phố. Cho đến nay, tuy có phát sinh một số ca bệnh trong
cộng đồng liên quan đến chuỗi lây nhiễm đã được xác định nhưng Đông Hà cơ bản
đã kiểm soát được dịch bệnh.
Diễn biến tình hình dịch bệnh: Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 04/10/2021, trên
địa bàn thành phố Đông Hà đã ghi nhận 105 ca dương tính với SARS-CoV-2 (trong
đó: Phường 1: 66 ca, Phường 2: 10 ca, Phường 3: 08 ca, Phường 4: 02 ca, Phường
5: 10 ca, Phường Đông Lễ: 08 ca và Phường Đông Lương: 01 ca).
1. Công tác phòng, chống dịch bệnh
Công tác điều tra, truy vết: Đã bóc tách các ca bệnh ra khỏi cộng đồng, đưa
đi cách ly điều trị 101 F0, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng
thực hiện truy vết và xác định 689 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung; 1.933
trường hợp F2 của các ca bệnh trên tiến hành cách ly tại nhà. Hiện công tác điều tra,
truy vết đang tiếp tục rà soát các trường hợp có liên quan để thực hiện cách ly và
theo dõi đúng quy định.
Công tác phong tỏa, cách ly y tế:
- Số điểm phong tỏa, cách ly y tế tạm thời trên địa bàn thành phố Đông Hà từ
ngày 15/9/2021 đến 04/10/2021 là 97 điểm, đến nay đã dỡ bỏ 22 điểm, còn lại 76
điểm/1.128 hộ/4.267 nhân khẩu trong đó:
+ Phường 1: 34 điểm/816hộ/3.146 nhân khẩu (có 63 hộ có hoàn cảnh khó
khăn);
+ Phường 2: 08 điểm/80 hộ/298 nhân khẩu (có 06 hộ có hoàn cảnh khó khăn;
riêng khu vực phong tỏa đường Ngô Sỹ Liên: 56 hộ/220 nhân khẩu);
+ Phường 3: 02 điểm/10 hộ/16 nhân khẩu;
+ Phường 4: 02 điểm/08 hộ/24 nhân khẩu;
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+ Phường 5: 22 điểm/163 hộ/606 nhân khẩu (khu vực phong tỏa đường Chu
Mạnh Trinh có 90 hộ/330 nhân khẩu);
+ Phường Đông Lễ: 07 điểm/51 hộ/177 nhân khẩu;
+ Chợ Đông Hà: 01 điểm.
- Tổng số lực lượng tham gia bảo vệ tại các chốt phong tỏa là 292 người.
- Tổng số người cách ly tập trung (cộng dồn từ ngày 27/4/2021) là 2.792
người; số người hiện đang cách ly tập trung là 545 người.
- Tổng số người cách ly tại nhà (cộng dồn từ ngày 27/4/2021) là 7.995 người;
số người hiện đang cách ly tại nhà là 1.270 người, trong đó: Phường 1: 141 người;
Phường 2: 39 người; Phường 3: 524 người; Phường 4: 137 người; Phường 5: 218
người; Phường Đông Lương: 89 người; Phường Đông Giang: 35 người; Phường
Đông Lễ: 62 người; Phường Đông Thanh: 25 người.
Công tác lấy mẫu xét nghiệm
- Chợ Đông Hà đã lấy: 1.026 mẫu PCR, test nhanh kháng nguyên: 1.385 mẫu;
- Các chợ khác trên địa bàn: Lần 1: 584 mẫu; Lần 2: 433 mẫu.
- Các khu phong tỏa: Đã lấy lần 1: 992 trường hợp, đã lấy lần 2: 4.087 trường
hợp, lấy lần 3: 3.596 trường hợp, lấy lần 4: 2.415 trường hợp, lấy lần 5: 1.403
trường hợp.
- Test nhanh kháng nguyên người đến chợ Đông Hà từ ngày 07/9 -16/9/2021:
lần 1: 1.447 trường hợp, lần 2: 1.385 test (gộp 3).
- Xét nghiệm mở rộng PCR tại khu vực nguy cơ cao của thành phố theo Kế
hoạch số 163/KH-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển
khai thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 để đánh giá tình hình dịch tễ trên địa
bàn thành phố Đông Hà, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã
chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với UBND các phường tổ chức lấy mẫu
xét nghiệm tại nhà cho từng hộ dân, hoàn thành trước 12h00 ngày 06/10/2021.
Công tác tiêm vắc xin
- Tổng số dân theo thống kê: 98.764 người, trong đó người dân từ 18 tuổi trở
lên là 55.901 người.
- Số lượng vắc xin đã tiêm trên địa bàn thành phố (tính đến ngày 03/10/2021):
tiêm mũi 1: 25.870 liều (đạt 46,3%), tiêm 2 mũi: 9.315 liều (đạt 16,7%).
Công tác xử lý vi phạm phòng, chống dịch:
Tính đến 19h00 ngày 30/9/2021, đã xử lý vi phạm 61 trường hợp (trong đó có
03 trường hợp không đeo khẩu trang, 58 trường hợp ra đường không cần thiết) với
tổng số tiền 115 triệu đồng.
2. Nhận định tình hình dịch bệnh trong thời gian tới
Đến nay, tất cả các ổ dịch trên địa bàn thành phố Đông Hà cơ bản đã kiểm
soát được, không có ca tử vong do Covid-19.
- Đối với các chùm ca bệnh xảy ra trước ngày 02/10/2021 (Bệnh nhân
770684 (H. T. B. T.), Bệnh nhân 766162 (H. V. N.), Bệnh nhân 797759 (N. Q. P.),
Bệnh nhân 797762 (T. T. Q. C.) và Bệnh nhân 766165 (T. H. T.) đến nay cơ bản
đã được kiểm soát.
- Riêng đối với các chùm ca bệnh phát hiện sau ngày 02/10/2021:
+ Chùm ca bệnh liên quan Bệnh nhân 803333 (H. T. T. U.): Qua điều tra
dịch tễ cho thấy mối quan hệ giữa các bệnh nhân chỉ giới hạn trong phạm vi giữa
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những người tham gia tại cơ sở nấu ăn cho khu cách ly tập trung, đã truy vết 88
F1, qua xét nghiệm bước đầu đã phát hiện 20 trường hợp dương tính và 68 trường
hợp âm tính.
+ Chùm ca bệnh liên quan Bệnh nhân 808812 (C. T. C.): Qua điều tra dịch
tễ cho thấy lịch trình di chuyển không phức tạp, đã truy vết 25 F1, qua xét nghiệm
bước đầu có 02 trường hợp dương tính và 23 trường hợp âm tính.
- Qua xét nghiệm mở rộng PCR tại khu vực nguy cơ cao của thành phố Đông
Hà theo Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị đã
lấy hơn 10.239 mẫu, phát hiện 04 ca dương tính; hiện đang tiếp tục lấy mẫu cho các
đối tượng còn lại.
Dự báo trong thời gian tới, trên địa bàn thành phố Đông Hà có khả năng
xuất hiện thêm một số F0 trong cộng đồng do chưa truy vết hết các trường hợp F1,
F2 liên quan đến F0 đã xác định (do các F0 khai báo chưa hết yếu tố dịch tễ, hoặc
khai báo thiếu trung thực). Các ngành chức năng của tỉnh cùng với thành phố đã
và đang nỗ lực tăng cường công tác giám sát, kiểm soát dịch; tuyên truyền, vận
động toàn dân nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện 5K +
vaccine + công nghệ + ý thức của người dân.
Thực hiện phương châm “Sớm hơn một bước, cao hơn một cấp”, “Thích ứng
an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, cùng với cả nước, thành phố
Đông Hà cùng toàn tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực khống chế dịch bệnh, sớm đưa
thành phố trở về trạng thái bình thường mới sau thời gian giãn cách xã hội. Hôm
nay, 6/10/2021, chợ Đông Hà đã hoạt động trở lại, kinh doanh các ngành hàng
thiết yếu, các lô quầy bán theo ngày chẵn lẻ và tăng cường thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch bệnh.
Để góp phần giữ vững những kết quả chống dịch đạt được, tiếp tục tăng
cường kiểm soát dịch bệnh, Tiểu ban Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí
của tỉnh, Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương, ngành và
các tỉnh, thành trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên
truyền phòng chống dịch bệnh, kịp thời đưa tin đầy đủ, chính xác về tình hình, diễn
biến dịch bệnh và hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; tuyên
truyền nâng cao ý thức của người dân về chủ động phòng chống dịch bệnh, không
được chủ quan, lơ là; tuyên truyền, lan tỏa những điểm sáng trong tổ chức và khôi
phục kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đề cao tinh thần tự
lực, tự cường, hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết khó khăn; phát hiện, nhân rộng kịp
thời những mô hình vượt khó của địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, những cách
làm hay, sáng tạo, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền lan tỏa những hình ảnh đậm
tính nhân văn, tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của toàn xã hội trong
bối cảnh cả nước chống dịch để góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa
chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước.
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