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BÁO CÁO
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 19/01/2022
I. Tình hình dịch COVID - 19 tại tỉnh Bến Tre
1. Thông tin các ca mắc mới (12g ngày 18/01/2022 đến 12g ngày 19/01/2022)
- Số trường hợp mắc mới: 766 ca
+ Huyện Giồng Trôm: 167 ca
+ Huyện Bình Đại: 148 ca
+ Thành phố Bến Tre: 129 ca
+ Huyện Ba Tri: 99 ca
+ Huyện Chợ Lách: 98 ca
+ Huyện Mỏ Cày Bắc: 72 ca
+ Huyện Mỏ Cày Nam: 46 ca
+ Huyện Châu Thành: 06 ca
+ Huyện Thạnh Phú: 01 ca
- Trong đó: + Ca test nhanh dương SARS-CoV-2: 707 ca; RT-PCR: 59 ca.
+ Khu cách ly, tại nhà, phong tỏa: 20 ca; cộng đồng: 746 ca (cộng
đồng về từ vùng dịch: 01 ca).
2. Tình hình dịch COVID-19 tại Bến Tre:
- 1/1/2021 - 3/7/2021:
19 trường hợp nhập cảnh dương tính, đã khỏi bệnh.
- Từ 4/7/2021 đến nay: 34.507 trường hợp. Số ca test dương SARS-CoV-2
dự kiến xin mã số ca bệnh bổ sung: 8.140 bệnh nhân.
Nhận định, đánh giá tình hình dịch
- Tiếp tục ghi nhận các ổ dịch mới tại cộng đồng, các cơ sở lao động.
- Các trường hợp bệnh ghi nhận chủ yếu qua test sàng lọc tại các cơ sở lao
động, cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, người về từ vùng dịch.
- Các ổ dịch cũ tại các cơ sở lao động vẫn tiếp tục ghi nhận ca bệnh mới qua
test định kỳ.
- Cần giám sát chặt chẽ các cơ sở lao động, phát hiện sớm ca bệnh, khoanh
vùng dập dịch nhanh, hiệu quả.
3. Cách ly
a) Số trường hợp cách ly y tế trong ngày: 207 Cộng dồn: 137.883
- Cách ly điều trị tại cơ sở y tế:
00 Cộng dồn:
180
- Cách ly y tế tập trung:
00 Cộng dồn: 23.773
- Cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú:
207 Cộng dồn: 113.930
b) Số trường hợp kết thúc cách ly:
385
Cộng dồn: 131.038
- Cách ly y tế tại cơ sở y tế:
00
Cộng dồn:
179
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- Cách ly y tế tập trung:
00
Cộng dồn: 23.773
- Cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú:
385
Cộng dồn: 107.086
c) Số trường hợp đang cách ly: 6.845, Trong đó: (F1: 5.489; F2: 1.354; vùng
dịch: 02).
- Cách ly tại cơ sở y tế:
01
- Cách ly y tế tập trung:
00
- Cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú:
6.844
4. Điều trị COVID-19 (trong đợt dịch 04/7/2021 đến nay):
- Số ca khỏi bệnh trong ngày: 445
Cộng dồn: 34.502
+ Cơ sở điều trị:
73
Cộng dồn: 14.651
+ Tại nhà:
372
Cộng dồn: 19.851
- Số trường hợp tử vong:
04
Cộng dồn: 319
- Trốn viện (cộng dồn): 04
- Chuyển tỉnh khác điều trị (cộng dồn): 01
- Số ca đang điều trị:
7.821
+ Cơ sở điều trị:
629
+ Tại nhà:
7.192
- Phân loại nguy cơ: + Nguy cơ thấp: 7.434 (7.192 tại nhà);
+ Nguy cơ trung bình: 142;
+ Nguy cơ cao: 153;
+ Nguy cơ rất cao: 92.
- Phân tầng điều trị: + Tầng 1: 7.463 (7.192 tại nhà);
+ Tầng 2: 134
+ Tầng 3: 224
Ghi chú: Các trường hợp đưa vào điều trị bao gồm các trường hợp có kết quả
xét nghiệm test nhanh dương tính SARS-CoV-2.
5. Tiêm chủng COVID-19
Bảng 1. Kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bến Tre
(số liệu cộng dồn từ ngày 27/4/2021 đến 11h00 ngày 19/01/2022)
Số liệu cộng dồn
Ngày
Đối tượng
Kết quả
Kết quả mũi
Tỷ lệ
19/01/2022
tiêm
(%)
0
1.038.729
99,9
Số người tiêm mũi 1
Người từ
1.358
1.013.717
97,6
18 tuổi trở Số người tiêm mũi 2
lên
14.216
509.319
49,0
Số người tiêm mũi 3
0
104.853
100,0
Trẻ em từ Số người tiêm mũi 1
12-17 tuổi Số người tiêm mũi 2
523
101.571
97,2
6. Xét nghiệm
- Số lượng test nhanh sàng lọc cộng dồn: 564.928 (18.742 dương)
- Số xét nghiệm PCR trong ngày: 63 mẫu. Cộng dồn 102.317
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7. Đánh giá theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT của ngày 12/10/2021 về
thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính
phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19”. https://capdodich.yte.gov.vn/map
Bảng 2. Kết quả đánh giá cấp độ dịch tại tỉnh Bến Tre (16/01/2022)
Nội dung
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Phạm vi huyện
00
07
02
0
24
79
54
00
Phạm vi xã
Đánh giá cấp huyện:
+ Cấp độ 2: Ba Tri, Chợ Lách, Bình Đại, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu
Thành, Thạnh Phú.
+ Cấp độ 3: Thành phố Bến Tre, Giồng Trôm.
II. Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội liên quan phòng,
chống dịch trên địa bàn: Ổn định.
III. Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh trong ngày
*BV dã chiến, khu cách ly
- Giải tán 1 khu cách ly tập trung (TP Bến Tre).
- Phân công lực lượng phối hợp bảo vệ 6 Bệnh viện dã chiến, 15 khu cách ly
tập trung, cơ sở điều trị, có 138 lượt lực lượng tham gia.
*Truyền thông
- Các trang fanpage của Công an các đơn vị, địa phương đăng tải, chia sẻ 102
tin, bài tuyên truyền, có 268.237 lượt tương tác;
- Tuyên truyền lưu động 153 cuộc.
* Tổ tuần tra
- Hiện đang hoạt động 179 Tổ tuyên truyền, tuần tra phòng, chống dịch;
- Tuần tra, kiểm tra 209 cuộc, có 1.128 lượt lực lượng tham gia; nhắc nhở
80 lượt người dân, 27 cơ sở kinh doanh.
Trên đây là báo cáo cập nhật ngày 19/01/2022 về tình hình dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh./.
Nơi nhận:
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