HUYỆN ỦY MƯỜNG KHƯƠNG
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH
COVID - 19
*

Số 17 - BC/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mường Khương, ngày 07 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO NHANH
tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Mường Khương
đến 11h00’ ngày 07/12/2021
----Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 huyện Mường Khương báo cáo tình
hình dịnh bệnh trên địa bàn huyện như sau:
I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID - 19
1. Ghi nhận các F0 ( từ ngày 30/11/2021 đến nay)
Trong ngày ghi nhận 01 ca, lũy kế 18 ca (02 ca cư trú tại Thành phố Lào Cai;
16 ca tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương).
(Có danh sách chi tiết kèm theo)
2. Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ - CP, ngày 11/10/2021
của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ - BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)
Huyện Mường Khương đang ở cấp độ 2, trong đó: 01 xã ở cấp độ 2 (Bản
Lầu); 15 xã, thị trấn đang ở cấp độ 1 (05 xã, thị trấn có nguy cơ nâng cấp độ
dịch lên cấp độ 2, gồm: Lùng Vai, Nậm Chảy, Lùng Khấu Nhin, Cao Sơn,
Mường Khương).
II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
- Tiếp tục chỉ đạo và huy động lực lượng tiếp tục truy vết thần tốc, lấy
mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 tại các khu vực có nguy cơ cao và các
F0 mới phát sinh được công bố; điều tra, xác định nguồn lây, chùm ca b ệnh
có khả năng lây nhiễm cao để khoanh vùng, khống chế và kiểm soát diễn biến
tình tình dịch Covid - 19 trên địa bàn; đánh giá nguy cơ lây lan và khả năng,
thời gian bùng phát c ủa dịch.
- Liên tục thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch
bệnh trên địa bàn tránh tình trạng hoang mang trong Nhân dân; lịch trình di chuyển
của các F0 để người dân biết thực hiện khai báo y tế (nếu có tiếp xúc).
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá công tác phòng chống và công tác chuẩn bị
đáp ứng với từng cấp độ dịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn.
2. Các đáp ứng y tế trong phòng chống dịch
2.1. Công tác xét nghiệm
* Xét nghiệm test nhanh: 300 mẫu, lũy kế 9.808 mẫu.
* Xét nghiệm PCR: 850 mẫu.
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- Mẫu lần 2: 14, lũy kế là 584 mẫu.
- Mẫu lần 3: 50 mẫu.
2.2. Công tác đáp ứng nhanh trong khoanh vùng, truy vết, cách ly
- Truy vết F1: 0 trường hợp, lũy kế 1.496 trường hợp.
- Truy vết F2: 0 trường hợp, lũy kế 9.178 trường hợp.
2.3. Về tổ chức cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc Covid - 19
- Hiện đã kích hoạt và duy trì hoạt động 06 khu cách ly y tế tập trung
trên địa bàn.
- Hiện đang cách ly, theo dõi 673 người (trụ sở cũ Đồn biên phòng Mường
Khương 36 người; Khu cách ly Na Lốc - Bản Lầu 148 người; Trung tâm GDNN GDTX 48 người; Bệnh viện đa khoa huyện 01 người, Trường THPT số 3 Mường
Khương 346 người; Trường THCS xã Lùng Vai 94 người).
- Quản lý, theo dõi cách ly tại nhà 10.001 người (F1 cách ly tại nhà 823
người), hiện sức khỏe tốt chưa cao biểu hiện nghi ngờ mắc Covid - 19.
3. Đánh giá diễn biến tình hình dịch Covid - 19
- Các ca bệnh đều là F1 của các ca bệnh đã nhiễm Covid -19 trước đó, tuy
nhiên cần tầm soát lại những người đã tiếp xúc gần với các ca bệnh.
- Từ ngày 30/11/2021 đến nay huyện ghi nhận 18 trường hợp F0 trong cộng
đồng; số ca mắc mới đang có xu hướng tăng, đặc biệt là chưa phát hiện được
nguồn lây; các ca F0 có lịch trình di chuyển phức tạp và tiếp xúc nhiều người.
- Thời gian tới có thể xuất hiện thêm các trường hợp bệnh do tình hình dịch
còn đang diễn biến phức tạp.
4. Tình hình tiêm phòng vắc xin Covid - 19 cho trẻ
- Trẻ từ 12 đến < 15 tuổi: Lũy kế 3.522/4.121 người, đạt 85% KH.
- Trẻ từ 15 đến <18 tuổi: 2.309/2.709 người, đạt 85% KH.
5. Công tác an sinh, hậu cần, huy động nguồn lực
- Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ tại chỗ cho người dân và các khu
cách ly tại xã Bản Lầu.
- Công tác vận động ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật tư y tế: Thực hiện
tiếp nhận và xử dụng đảm bảo theo quy định.
+ Trong ngày đã tiếp nhận 0 đồng, lũy kế 137,326 triệu đồng.
+ Hỗ trợ nhu yếu phẩm: Mì tôm, rau, củ, quả, sữa…
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO
1. Tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh trong vòng 14 ngày.
2. Cách ly nghiêm ngặt các trường hợp F1, F2 không để lây lan ra cộng
đồng. Tăng cường quản lý chặt chẽ tại các khu cách tập trung, cách ly tại nhà
không để tình trạng lây nhiễm chéo xảy ra.
3. Duy trì 06 khu cách ly tập trung: Đồn biên phòng Mường Khương; khu
cách ly Na Lốc, xã Bản Lầu; Trung tâm GDNN - GDTX, Bệnh viện đa khoa huyện,
Trường THPT số 3 Mường Khương, Trường THCS xã Lùng Vai.
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4. Tùy vào điều kiện thực tế, dần dần nới lỏng các hoạt động của các xã
không có F0 và F1 hết thời gian theo dõi, cách ly.
5. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ người đến/trở về từ các vùng có dịch đang
hoạt động bằng các biện pháp quản lý di biến động dân cư.
V. KIẾN NGHỊ
Đề nghị Ban Dân tộc và các ngành của tỉnh, kiến nghị với các bộ ngành liên
quan kêu gọi các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, cá nhân quan tâm hỗ trợ về kinh
phí, lương thực, thực phẩm, vật tư y tế… để phòng, chống và khống chế dịch.
Trên đây là Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19
huyện Mường Khương về các ca F0 trên địa bàn huyện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Văn phòng UBND tỉnh,
- Ban Dân tộc tỉnh,
- Sở Y tế Lào Cai,
- TT HU, HĐND, UBND huyện,
- BCĐ huyện,
- Các cơ quan đơn vị huyện,
- UBND các xã, thị trấn,
- Công thông tin điện tử huyện,
- LĐ, CVVPHU,
- Lưu văn phòng Huyện ủy.

BÍ THƯ
kiêm
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Huyện ủy Mường Khương
Tỉnh Lào Cai
07-12-2021 12:35:47 +07:00

Giàng Quốc Hưng
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DANH SÁCH CÁC F0
1. Ca bệnh 1: Giàng Thị Lan, sinh năm 1979, HKTT: Số nhà 036, đường
N19, tổ 22, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai; giáo viên trường Tiểu học xã Bản
Lầu, huyện Mường Khương.
Tổng số F1: 103 trường hợp.
Tổng số F2: 5.476 trường hợp của Giàng Thị Lan và Trang Văn Tiến.
2. Ca bệnh 2: Trang Văn Tiến, sinh năm 1975, giới tính: Nam, HKTT: Số
nhà 036, đường N19, tổ 22, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai. Hiện là giáo viên
trường Tiểu học xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Trang Văn Tiến và Giàng
Thị Lan là hai vợ chồng.
Tổng số F1: 148 trường hợp.
Tổng số F2: Đã thống kê cùng Giàng Thị Lan.
3. Ca bệnh 3: Phạm Thị Hồng Nhung; giới tính: Nữ; dân tộc Kinh; sinh
năm 1984; HKTT: Thôn Na Mạ 2, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Hiện là
giáo viên trường mầm non Na Lốc 4, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương.
Tổng số F1: 92 trường hợp: Tổng số F2: 646 trường hợp
4. Ca bệnh 4: Hoàng Thị Phương; giới tính: Nữ; sinh năm 1977; dân tộc
Giáy; HKTT: thôn Na Mạ 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Nghề nghiệp:
giáo viên chủ nhiệm lớp 3B, phân hiệu đội 4 xã Bản Lầu, huyện Mường Khương.
Tổng số F1: 32 trường hợp; tổng số F2: 194 trường hợp
5. Ca bệnh 5: Vũ Thị Thảo; giới tính: Nữ; sinh năm 1984; HKTT: thôn
Na Lin, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Là giáo viên Trường mầm non Na
Lốc 4, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương.
Tổng số F1: 72 trường hợp; tổng số F2: 130 trường hợp.
6. Ca bệnh 6: Sủng Seo Phử; giới tính: Nam; sinh năm 2014; dân tộc
Mông; học sinh trường tiểu học Na Lốc 4, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (đã
cách ly trong khu cách ly).
Tổng số F1: 04 trường hợp; F2: 26 trường hợp
7. Ca bệnh 7: Bùi Bình An (con của F0 Phạm Thị Hồng Nhung); giới
tính: Nữ; sinh năm 2015; dân tộc Giáy; học sinh trường tiểu học Na Lốc 4-Bản
Lầu, huyện Mường Khương (đã được cách ly trong khu cách ly).
Tổng số F1: 59 trường hợp; tổng số F2: 208 trường hợp.
8. Ca bệnh 08: Lục Tường Vy; giới tính: Nữ; sinh năm 2019; dân tộc: Nùng;
thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu (trong khu cách ly, là học sinh cô giáo Vũ Thị Thảo).
Tổng số F1: 56 trường hợp; tổng số F2: 454 trường hợp.
9. Ca bệnh 09: Lục Kim Thơ; giới tính: Nữ; sinh năm 2017; dân tộc: Nùng;
thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu (trong khu cách ly, là học sinh cô giáo Vũ Thị Thảo).
Tổng số F1: 45 trường hợp; tổng số F2: 192 trường hợp.
10. Ca bệnh 10: Lùng Thị Mây; giới tính: Nữ; sinh năm 1982; dân tộc:
Nùng; nơi ở hiện nay: Xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai (F1 của Trang
Văn Tiến).
Tổng số F1: 26 trường hợp; tổng số F2: 149 trường hợp.
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11. Ca bệnh 11: Thào Hà; giới tính: Nam; sinh năm 1981; Dân tộc: Mông;
nơi ở hiện nay: Xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai; giáo viên trường tiểu
học Na Lốc, Bản Lầu (F1 của Trang Văn Tiến).
Tổng số F1: 124 trường hợp; tổng số F2: 1.044 trường hợp.
12. Ca bệnh 12: Bùi Thanh Tâm; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; nơi ở
hiện nay: Xã Bản Lầu, Mường Khương; cán bộ trạm Y tế xã Cao Sơn (F1 của
Phạm Thị Hồng Nhung).
Tổng số F1: 618 trường hợp; tổng số F2: 365 trường hợp.
13. Ca bệnh 13: Vàng Việt Chung; giới tính: Nam; sinh năm 2013; dân
tộc; Mông; nơi ở hiện nay: Xã Bản Lầu, Mường Khương (F1 của Hoàng Thị
Phương).
Tổng số F1: 19 trường hợp; tổng số F2: 17 trường hợp.
14. Ca bệnh 14: Trần Thị Ngoan; giới tính: Nữ; sinh năm 1959; nơi ở
hiện nay: Thôn Na Lin, xã Bản Lầu (F1 của Thảo).
Tổng số F1: 21; tổng số F2: 06
15. Ca bệnh 15: Lê Vũ Đức Anh; sinh năm 2021; giới tính: Nam; nơi ở
hiện nay: Thôn Na Lin, xã Bản Lầu (F1 của Thảo).
Tổng số F1: 0; tổng số F2: 0
16. Ca bệnh 16: Lê Vũ Lan Chi; sinh năm 2010; giới tính: Nữ; nơi ở hiện
nay: Thôn Na Lin, xã Bản Lầu (F1 của Thảo).
Tổng số F1: 51; tổng số F2: 160
17. Ca bệnh 17:Lê Ngọc Thủy Tiên; sinh năm 2013; giới tính: Nữ; ; nơi ở
hiện nay: Thôn Na Lin, xã Bản Lầu (F1 của Thảo).
Tổng số F1: 26; tổng số F2: 111
18. Ca bệnh Trần Thị Huệ; sinh năm 1996; giới tính: Nữ; nơi ở hiện nay:
Thôn Pạc Po, xã Bản Lầu (F1 của Lục Tường Vy. Huệ đi chăm con là Lục Tường
Vy từ ngày 03/12 tại Bệnh viện dã chiến của tỉnh)
Tổng số F1: Đang cập nhật; F2: đang cập nhật

