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BÁO CÁO 

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn xã Lục Bình ngày 23/01/2022 

 

 I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI XÃ LỤC BÌNH 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Trong ngày ghi nhận: 0 Trường hợp có kết quả xét nghiệm RT-PCR Dương 

tính với virus SARS-CoV-2 và: 01 Trường hợp có xét nghiệm test nhanh kháng nguyên 

Dương tính với virus SARS-CoV-2. 

2. Hoạt động truy vết và cách ly  

- Kết quả truy vết, cách ly trong ngày: Liên quan các ca bệnh F0 truy vết 

trường hợp F1: 6 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp test nhanh dương tính; 

F2: 0 trường hợp. 

3. Hoạt động khai báo y tế : 

Tổng số người khai báo y tế trong ngày: 17. Trong đó ngoài tỉnh về: 13 

người, nội tỉnh về: 04 người. 

4. Tình hình xét nghiệm  

- Trong ngày tiến hành tư vấn các đối tượng ngoại tỉnh về khai báo y tế, tư vấn làm 

xét nghiệm kết quả: 15 mẫu. (01 trường hợp đã về nhà có biểu hiện sốt nhẹ ra trạm test) 

+ Xét nghiệm PCR: 01 mẫu, hiện đang chờ kết quả 

+ Test nhanh kháng nguyên: 15 mẫu 

+ Số mẫu âm tính trong ngày: 14 mẫu 

+ Số mẫu dương tính trong ngày: 01 mẫu 

5. Hoạt động tiêm Vắc xin phòng COVID-19 

+ Đối tượng trên 18 tuổi: Tiêm mũi 1 là 1.555/1.570= 99,04%; mũi 2 là: 

1.496/1.570= 95,29 % . Tiêm mũi 3: 57 liều 

+ Đối tượng 12-17 tuổi: Tiêm mũi 1 là: 110/113; Cộng dồn triển khai tiêm 

được: 110/113 liều vắc xin. Tỷ lệ tiêm mũi 1: 97,34%. 

6. Tình hình di biến động dân cư 

- Tổng số người về địa phương trong ngày 17 người, trong đó: Vùng xanh: 

12 người, vùng vàng: 01 người, vùng cam: 4 người, vùng đỏ: 0 người. Kết quảtest 

nhanh kháng nguyên: 13 mẫu (KQ âm tính ngày 23/1/2022) 

- Tổng số người đi khỏi địa phương trong ngày: 0 người 
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7. Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền bản tin phòng chống dịch trên hệ 

thống loa truyền thanh tại 8/8 thôn phát ngày 2 lượt sáng, chiều 

8. Hoạt động chỉ đạo trong ngày 

Tiếp tục công tác truyền thông rà soát công dân đi về trong ngày, thực 

hiện công tác khai báo y tế công dân đi đến tại trạm y tế, truy vết các trường hợp 

F1 có liên quan. 

9. Các công tác khác: Chỉ đạo tổ covid và y tế thôn truy vết các trường 

hợp tiếp xúc gần với trường hợp test nhanh dương tính tại thôn Bản Piềng. Chỉ 

đạo tổ phun khử khuẩn, phun khử khuẩn trạm y tế xã và gia đình có người 

dương tính với test nhanh 

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO 

Tiếp tục triển khai truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0, F1 nếu có và thực 

hiện tốt các biện pháp theo thông điệp 5K, chỉ đạo các tổ covid công đồng theo dõi 

giám sát công dân đi và về địa phương nhất là trong dịp tết nguyên đán sắp tới. 

Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng 

chống dịch trên địa bàn. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không 

Trên đây là báo cáo hoạt động phòng, chống dịch ngày 23/01/2022 của 

UBND xã Lục Bình./. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện;  

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã;  

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Thành viên BCĐ PCDCovid-19 xã; 

- Trạm y tế xã; 

- Cổng TTĐT xã (đ/tải); 

- Lưu: VP UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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