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BÁO CÁO 

Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 11/8/2021 

 

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống COVID-19 

Ban hành các văn bản chỉ đạo các Khoa, phòng, Trạm Y tế các xã, thị trấn 

tiếp tục tăng cường và triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19. 

2. Tình hình công dân thực hiện cách ly tại nhà 

Từngày 04/02/2020 đến hết ngày 11/8/2021, số công dân thực hiện cách ly tại 

nhà: 486 người. Trong đó, có 37 công dân đang thực hiện cách ly. 

3. Tình hình công dân thực hiện cách ly trong huyện trở về từ các ổ dịch 

và vùng dịch trong nước 

Trong ngày 11/8/2021, kết thúc cách ly 01 công dân đã thực hiện đủ thời gian 

cách ly theo quy định.  

Tính đến hết ngày 11/8/2021, tổng số công dân liên quan đến ổ dịch/vùng 

dịch trong nước được cách ly y tế: 423 người. Trong đó, có 09 công dân đang thực 

hiện cách ly (Khu cách ly xã Lê Lợi: 08 người, Khu cách ly Trung tâm Y tế: 01 

người); 414 công dân đã thực hiện đủ thời gian cách ly theo quy định; 

4. Tình hình tiếp nhận và đưa công dân trở về từ Trung Quốc qua đường 

mòn biên giới xã Đức Long, huyện Thạch An đến và bàn giao cho các khu 

cách ly tập trung khác của tỉnh Cao Bằng 

Từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 11/8/2021, tiếp nhận và đưa các công dân 

trở về từ Trung Quốc qua đường mòn biên giới xã Đức Long, huyện Thạch An đến 

và bàn giao cho các Khu cách ly tập trung thuộc tỉnh Cao Bằng để theo dõi sức 

khỏe phòng, chống COVID-19: 72 người. Trong đó: 

- Khu cách ly Trung đoàn 852 (Ngũ Lão, Hòa An, Cao Bằng): 63 người 

(Trong đó, có 02 trẻ em dưới 10 tuổi). 

- Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hòa An (Trường 

trung cấp nghề cơ sở 2 tỉnh Cao Bằng; Khu A, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, 

tỉnh Cao Bằng): 09 người (Trong đó, có 05 người Quốc tịch Campuchia). 

5. Tình hình công dân trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng 

được cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 

Trong ngày 11/8/2021, không có công dân tiếp nhận cách ly. 

Từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 11/8/2021, huyện Thạch An đã tiếp nhận 

cách ly 323 công dân trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng. Trong đó, 



322 công dân đã thực hiện đủ thời gian cách ly theo quy định; 01 công dân trốn 

cách ly. 

6. Tình hình công dân Quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào 

Việt Nam 

Từ ngày 04/02/2020 đến hết ngày 11/8/2021, tiếp nhận và đưa 10 công dân 

Quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đến và bàn giao cho Khu 

cách ly Trường trung cấp nghề cơ sở 2 tỉnh Cao Bằng (TT Nước Hai, Hòa An, Cao 

Bằng) để theo dõi sức khỏe phòng, chống COVID-19. 

7. Tình hình các công dân được tiếp nhận cách ly tại huyện 

Tính đến hết ngày 11/8/2021, tổng số công dân được tiếp nhận cách ly tại 

huyện: 746 người. Trong đó, có 09 công dân đang thực hiện cách ly (liên quan đến 

ổ dịch trong nước); 736 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định; 01 

công dân trốn cách ly. 

8. Tình hình trực chốt kiểm dịch COVID-19 (Từ 6h00 ngày 11/8/2021 đến 

6h00 ngày 11/8/2021) 

- Chốt Quốc lộ 4A 

Tổng số lượt người: 448 người. Trong đó, có 25 trường hợp trở về từ vùng 

dịch, đã hướng dẫn thực hiện 5K;  

Thực hiện test nhanh: 109 trường hợp. Kết quả âm tính 

Tổng số phương tiện: 240 phương tiện.  

- Tỉnh lộ 209 (Tân Lập, Quang Trọng) 

Tổng số lượt người: 10 người. Trong đó, không có trường hợp nào trở về từ 

vùng dịch.  

Thực hiện test nhanh: 04 trường hợp. Kết quả âm tính 

Tổng số phương tiện: 06 phương tiện.  

- Chốt Keng Pèn, Đức Long 

Tổng số lượt người: 19 người. Trong đó, không có trường hợp nào trở về từ 

vùng dịch.  

Thực hiện test nhanh: 12 trường hợp. Kết quả âm tính 

Tổng số phương tiện: 12 phương tiện.  

- Chốt Nam Quang, Trọng Con (Từ 8h00 ngày 11/8/2021 đến 8h00 ngày 

11/8/2021) 

Tổng số lượt người: 17 người. Trong đó, có 03 trường hợp yêu cầu quay lại; 

14 trường hợp là công dân giáp ranh đi lại để trồng trọt. 

- Chốt Bản Sliển, Lê Lợi (Từ 8h00 ngày 11/8/2021 đến 8h00 ngày 

11/8/2021) 

 



Tổng số lượt người: 0 người.  

- Chốt Nà Cành, Quang Trọng (Từ 8h00 ngày 11/8/2021 đến 8h00 ngày 

11/8/2021) 

Tổng số lượt người: 01 người, có giấy xác nhận test nhanh kháng nguyên với 

SARS-CoV2, kết quả âm tính. 

9. Tình hình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và kết quả xét nghiệm 

Trong ngày 11/8/2021, Trung tâm Y tế đã lấy 16 mẫu bệnh phẩm để xét 

nghiệm COVID-19. 

Tính đến hết ngày 11/8/2021, Trung tâm Y tế  đã lấy 2.411 bệnh phẩm để xét 

nghiệm COVID-19 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng.Trong đó, có 

16 mẫu đang chờ kết quả, 2.395 mẫu có kết quả âm tính. 

Đến hết ngày 11/8/2021, huyện Thạch An chưa ghi nhận, phát hiện 

trường hợp nào nhiễm COVID-19./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (B/c); 

- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh (B/c); 

- Thường trực Huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (B/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện (B/c); 

- Phòng Y tế; 

- Ban CHQS huyện; 

- Giám đốc, các PGĐ TTYT; 

- Các Khoa, phòng thuộc TTYT; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KH-NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Đình Doanh 
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