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BÁO CÁO NHANH 

Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Ninh Thuận 
 
 
 

I.  Tình hình ngày 18/4/2022: Ghi nhận 02 ca bệnh. 
 

 

 

TT Địa phương 

Ca bệnh F0 
Nơi phát hiện  

các trường hợp mới 

Bệnh nhân 

(trong ngày) 

Cộng 

dồn 

Cộng 

đồng 

Cách ly 

tại nhà/ 

lưu trú 

Nơi 

phong 

tỏa 

Cơ sở 

cách 

ly 

Cơ sở 

y tế 

1 Phan Rang 01 3.451 00 00 00 00 01 

2 Ninh Phước 00 2.397 00 00 00 00 00 

3 Ninh Hải 01 858 00 00 00 00 01 

4 Ninh Sơn 00 587 00 00 00 00 00 

5 Bác Ái 00 263 00 00 00 00 00 

6 Thuận Bắc 00 439 00 00 00 00 00 

7 Thuận Nam 00 605 00 00 00 00 00 

8 Ngoài tỉnh 00 84 00 00 00 00 00 

Tổng cộng 02   8.684 00 00 00 00 02 
 

 

 

Ngày 18/4/2022, có 02 bệnh nhân xét nghiệm khẳng định dương tính       

SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế: Trong đó, Phan Rang-TC 01 ca; Ninh Hải 01 ca. Bệnh 

nhân đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 là 02 người. 
 

II. Các biện pháp đã xử lý 
 

Đã chuyển 02 bệnh nhân vào khu điều trị Covid-19 ngay khi phát hiện, khử 

khuẩn trong và ngoài khu vực có F0, phân loại đối tượng nguy cơ, xét nghiệm tầm soát 

nơi có ổ dịch, truy vết, các hộ đang phong tỏa và các vùng theo vết dịch tễ của F0 từng 

đến. Các bệnh nhân được cách ly, điều trị, xử lý đúng theo quy định. 
 

III. Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới 
 

Tiếp tục truy vết giám sát, xét nghiệm sàng lọc các đối tượng liên quan tại 07 

huyện, thành phố. Phối hợp với địa phương điều tra, xử lý dịch và tăng cường kiểm 

tra, giám sát người hết cách ly tập trung về cách ly tại nhà đúng quy định, tầm soát 

trong cộng đồng. Giám sát người cách ly tại nhà tuân thủ đúng quy định, xét nghiệm 

định kỳ, đột xuất đối với người đang cách ly tại nhà sau khi kết thúc thời gian cách ly 

tập trung.   

Tiếp tục truyền thông nâng cao ý thức người dân thực hiện triệt để 5K, hướng 

dẫn thống nhất nhận thức thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch bệnh phải dựa trên nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc + biện pháp 

điều trị phù hợp + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”. Tự 

theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà (F1) và hướng xử lý, phối hợp cơ sở y tế điều trị tại 



 

 

nhà (F0); Người dân tại các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa 

phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các 

biện pháp phòng bệnh theo quy định. 
Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho các đối tượng      

từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên đối tượng > 50 tuổi đủ thời gian sau khi tiêm mũi 2 và tiếp 

tục triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả theo theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhằm tăng tỷ lệ bao phủ tiêm chủng vắc xin bảo vệ dịch bệnh 

trong cộng đồng, sự vào cuộc quyết liệt của cấp chính quyền và cán bộ y tế đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng tổ chức tiêm vét cho tất cả các đối tượng chưa 

được tiêm. Chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 

tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo hình thức tổ chức chiến dịch. 
 

IV. Nhận xét chung 

Các ổ dịch đã phát hiện đang được giám sát, khống chế và tiếp tục điều tra, 

truy vết, dập dịch. Tiếp tục xét nghiệm tầm soát vùng nguy cơ cao, vùng phong toả và 

các trường học, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng ngăn chặn nguồn lây nhiễm. Các ca 

nghi nhiễm vẫn tiếp tục cách ly tập trung và truy vết F1, xét nghiệm sàng lọc để xác 

định chuyển điều trị kịp thời. 

Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thuộc địa bàn có ổ dịch mới phát 

hiện, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát toàn bộ người dân vùng nguy cơ cao và đại diện hộ 

gia đình vùng nguy cơ và nguy cơ thấp, thực hiện phong tỏa diện hẹp, áp dụng các 

biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp trong vùng phong tỏa, mở rộng khu vực xét 

nghiệm diện rộng thực hiện phong tỏa cụm hộ gia đình theo phạm vi truy vết dịch tễ. 

Đặc biệt lưu ý điều tra truy vết người nhập cảnh có liên quan với các ổ dịch đã xác 

định (xét nghiệm tầm soát biến thể Omicron), xác minh dịch tễ chứng cứ nguồn lây 

trong cộng đồng. 
 

Tính đến ngày 18/4/2022, toàn tỉnh có 8.684 bệnh nhân Covid-19 (trong đó 

cộng dồn 84 bệnh nhân Covid-19 ngoài tỉnh). Trong ngày ra viện 04 bệnh nhân, cộng 

dồn ra viện 8.606 bệnh nhân. Lũy tích tử vong 59 bệnh nhân. Hiện đang điều trị 19 

bệnh nhân. 
 
 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật báo cáo nhanh tính đến 17h00 ngày 18/4/2022./. 
 
 

 

 

 
Nơi nhận:     

- TT Tỉnh ủy;      

- BCĐ PC dịch UBND tỉnh;    
- Viện Pasteur Nha Trang (b/c);                                                        

- Sở Y tế (b/c); 

- Lưu: VT, KHTC, KSBTN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
  Nguyễn Nhị Linh 

    

 

 

 

 

 



 

 

     Phụ lục  

     
TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19  

 

(Đính kèm Báo cáo số         /BC-KSBT ngày 18/4/2022)   
 
 

 

 

TT 
ĐƠN VỊ 

Ngày 18/4/2022 Cộng đồn ngày 01/01- 18/4/2022 

Tổng 

cộng 

Tiêm ≥ 

02 mũi  

Tiêm 

mũi 1 

< 12 

tuổi 

Tổng 

cộng 

Tiêm ≥ 

02 mũi  

Tiêm 

mũi 1 

< 12 

 tuổi 

1 Phan Rang-TC 01 01 00 00 662 505 00 157  

2 Ninh Phước 00 00 00 00 410 278 01 131  

3 Ninh Hải 01 01 00 00 227 181 03 43  

4 Ninh Sơn 00 00 00 00 170 118 01 51  

5 Bác Ái 00 00 00 00 269 196 00 73  

6 Thuận Bắc 00 00 00 00 117 88 01 28  

7 Thuận Nam 00 00 00 00 89 62 09 18  

8 Ngoài tỉnh 00 00 00 00 84 55 09 20  

TỔNG CỘNG 02 02 00 00 2.028 1.483 24 521 

 
 

DANH SÁCH CA BỆNH COVID-19 
 

 

TT 
HỌ VÀ TÊN 

(Bệnh nhân) 
MÃ SỐ 

GIỚI TÍNH 
ĐỊA CHỈ 

PHÁT 

HIỆN 

TIÊM 

VẮC 

XIN Nam Nữ 

1 Nguyễn Hoàng Nam BN10433980 1990  
Tân Sơn 1, Thành Hải, 

Tp. PRTC 
BVT Mũi 3 

2 Đạo Thị Mộng Thùy BN10433981  2000 
Phước Nhơn 2, Xuân Hải, 

Ninh Hải 
BVT Mũi 3 
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