BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19
TỈNH HẬU GIANG
Số: 95/TC-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
V/v cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(tính đến 18 giờ 00 phút ngày 16 tháng 10 năm 2021)
I. Diễn biến mới về dịch bệnh COVID-19
1. Thông tin các ca mắc mới:
Từ 18 giờ 00 phút ngày 15/10/2021 đến 18 giờ 00 phút ngày 16/10/2021,
tỉnh Hậu Giang ghi nhận 12 ca mắc mới là người về từ ngoài tỉnh (bao gồm: tỉnh
Bình Dương: 08; TP Hồ Chí Minh: 02, TP Cần Thơ: 01, tỉnh Long An: 01).
Tổng số ca mắc tại Tỉnh đến thời điểm hiện tại là 966 ca; đã được Bộ Y tế
công bố 939 ca (trong đó: 38 trường hợp đã được Bộ Y tế công bố vào lúc 18
giờ ngày 16/10/2021); hiện còn 27 trường hợp đang hoàn tất hồ sơ dịch tễ đăng
ký về Bộ Y tế để cấp mã bệnh nhân.
2. Tình hình điều trị:
- Tổng số ca được điều trị khỏi trong ngày: 17 ca; lũy kế: 583 ca.
- Tử vong tại tỉnh lũy kế: 02 ca.
- Chuyển tuyến điều trị lũy kế: 03 ca (01 ca đã tử vong; 02 ca đã điều trị
khỏi, được xuất viện trở về địa phương).
- Tổng số ca đang được cách ly điều trị: 378 ca; trong đó:
+ Tại Bệnh viện Phổi tỉnh: 30 ca (18 ca có bệnh nền); trong đó: 07 ca viêm
phổi nặng; 15 ca viêm phổi; các trường hợp còn lại sức khỏe ổn định.
+ Tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy: 64 ca (09
ca bệnh nền); trong đó: 18 ca viêm hô hấp trên cấp tính; 07 ca viêm phổi nhẹ;
các trường hợp còn lại sức khỏe ổn định.
+ Tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy cơ sở 2
(tại Trung đoàn Bộ binh 114): 257 ca; hiện tại sức khỏe đều ổn định.
+ Tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Châu Thành A cơ
sở 2 (tại Khu cách ly Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản): 27 ca; hiện tại sức
khỏe đều ổn định.
3. Số liệu cập nhật giám sát phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày
16/10/2021:
- Số người từ ngoài tỉnh về địa phương ghi nhận được trong ngày
16/10/2021 là 369 người (tăng 62 người so với ngày 15/10/2021). Đã cách ly tập
trung 215 người; cách ly tại nhà 60 người; tự theo dõi sức khỏe 94 người.
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- Tổng số cách ly tập trung hiện còn: 5.819 người (trong đó có 603 F1 và
5.216 người về từ ngoài tỉnh).
- Tổng số cách ly tại nhà và nơi cư trú hiện còn: 1.471 người.
- Số người được hướng dẫn tự theo dõi sức khoẻ hiện còn 5.271 người.
- Số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện tại các cơ sở y tế trong ngày
là 659 mẫu, trong đó: Test kháng nguyên 107 mẫu; RT-PCR 552 mẫu.
II. Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19:
Tỉnh Hậu Giang tiếp tục triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19; toàn Tỉnh đang triển khai tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19
mũi 1 cho đối tượng 18 tuổi trở lên với tổng số 400.000 liều vắc xin được Bộ Y
tế phân bổ, đã cấp cho các huyện, thị xã, thành phố 391.929 liều. Tính đến cuối
ngày 16/10/2021, tổng số liều vắc xin Vero Cell đã tiêm được là 150.508 liều,
đạt 38,40% so với kế hoạch tiêm.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người dân Hậu Giang đã được tiêm vắc
xin là 295.314 người (trong đó có 51.175 người đã tiêm đủ 2 mũi; 244.139
người mới tiêm mũi 1), đạt tỷ lệ 55,08% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 18
tuổi trở lên nằm trong độ tuổi tiêm chủng (536.163 người).
III. Những hoạt động trọng tâm của tỉnh về công tác phòng, chống dịch
COVID-19 trong ngày:
Tỉnh Hậu Giang tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 1879/UBNDNCTH ngày 02/10/2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang thời gian thực hiện kể từ 12 giờ 00 phút cùng ngày, cụ
thể: áp dụng Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và
có điều chỉnh bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của Tỉnh (trừ các khu vực,
địa phương đang thực hiện phong tỏa hoặc thiết lập cách ly y tế); Đồng thời,
UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 1940/UBND-NCTH ngày
08/10/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch trên
địa bàn Tỉnh, trong đó đã điều chỉnh hướng dẫn việc cách ly, xét nghiệm đối với
từng nhóm người về từ ngoài tỉnh và bổ sung hướng dẫn việc di chuyển ra ngoài
tỉnh đối với người dân tỉnh Hậu Giang.
Liên quan đến ổ dịch tại xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp) trong ngày
16/10/2021 không ghi nhận ca mắc mới; lũy kế đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận
45 ca mắc (gồm 42 ca tại ấp Long Hòa A1; 01 ca tại ấp Trường Khánh 1, xã
Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp; 01 ca tại ấp Thạnh Lợi, xã Tân Long, huyện
Phụng Hiệp và 01 ca tại ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A).
Đối với ổ dịch tại thị trấn Búng Tàu (huyện Phụng Hiệp) đã ghi nhận 04 ca mắc,
từ ngày 08/10/2021 đến nay chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Công tác giám sát
dịch tễ tại các ổ dịch đang được tiếp tục triển khai chặt chẽ.

IV. Thông tin 38 ca mắc COVID-19 mới được Bộ Y tế công bố
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Gồm 33 trường hợp về từ ngoài tỉnh, 04 trường hợp là F1 liên quan ổ dịch
tại xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp) và 01 trường hợp là nhân viên y tế làm
nhiệm vụ trong khu cách ly y tế tại huyện Vị Thủy, trong đó:
1. Đối với 33 trường hợp về từ ngoài tỉnh, gồm có:
a) 15 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương:
- Họ và tên: D.M
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858513
- Họ và tên: T.T.B.T
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858514
- Họ và tên: T.T
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858515
- Họ và tên: T.T.V
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858516
- Họ và tên: V.T.H.Đ
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858517
- Họ và tên: N.H.C
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858518
- Họ và tên: B.H.P
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858527
- Họ và tên: N.H.T
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858528
- Họ và tên: N.V.D
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858532
- Họ và tên: N.T.K
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858534
- Họ và tên: L.K.T
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858538
- Họ và tên: D.M.R
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858541
- Họ và tên: L.K
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858545
- Họ và tên: N.V.H
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858546
- Họ và tên: N.T.T
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858548
b) 04 trường hợp về từ tỉnh TP Hồ Chí Minh:
- Họ và tên: N.M.Q
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858511
- Họ và tên: T.T.U
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858512
- Họ và tên: N.N.H
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858520
- Họ và tên: T.K.L
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858542
c) 03 trường hợp về từ TP Cần Thơ:
- Họ và tên: V.T.K.T
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858526
- Họ và tên: N.T.Đ
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858537
- Họ và tên: H.T.K.N
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858547
d) 03 trường hợp về từ tỉnh Đồng Nai:
- Họ và tên: Đ.Q.H
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858530
- Họ và tên: V.T.L
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858531
- Họ và tên: L.X.H
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858533
e) 03 trường hợp về từ tỉnh Long An:
- Họ và tên: L.T.T
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858535
- Họ và tên: D.S.Đ
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858539
- Họ và tên: Q.V.T
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858544
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g) 02 trường hợp về từ tỉnh Tiền Giang:
- Họ và tên: N.V.T
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858521
- Họ và tên: T.M.L
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858529
h) 01 trường hợp về từ tỉnh Tây Ninh:
- Họ và tên: N.T.H
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858536
i) 01 trường hợp về từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:
- Họ và tên: N.V.Đ
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858540
k) 01 trường hợp về từ tỉnh Trà Vinh:
- Họ và tên: T.T.V
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858543
* Thời gian và các địa điểm dịch tễ nguy cơ liên quan:
Từ chiều ngày 01/10 đến ngày 15/10/2021, tỉnh Hậu Giang tiếp nhận hơn
13.500 người dân di chuyển bằng các loại phương tiện giao thông đường bộ từ
các tỉnh, thành phố về Hậu Giang; ngay khi về đến các chốt kiểm soát tại cửa
ngõ vào địa phận tỉnh Hậu Giang đã được lực lượng trực chốt kiểm soát yêu cầu
dừng phương tiện, thực hiện khai báo và kiểm tra y tế; xác định tất cả các trường
hợp người dân về từ địa phương có dịch nên đã đưa vào các khu cách ly tập
trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Tại các khu cách ly tập trung lực lượng y tế đã tiếp nhận, sắp xếp cách ly
người dân theo nhóm đối tượng và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gửi
về các đơn vị được phân công thực hiện xét nghiệm RT-PCR (gồm: Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang, Bệnh
viện đa khoa thành phố Ngã Bảy và Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ) để thực hiện
xét nghiệm.
Từ ngày 14/10 đến ngày 15/10/2021, các đơn vị xét nghiệm thông báo trong
tổng số các mẫu xét nghiệm được thực hiện đã ghi nhận kết quả khẳng định
bằng kỹ thuật RT-PCR có 33 trường hợp nêu trên dương tính với vi rút SARSCoV-2.
2. Đối với 04 trường hợp là F1 liên quan ổ dịch tại xã Long Thạnh
(huyện Phụng Hiệp), gồm có:
- Họ và tên: L.T.H
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858522
- Họ và tên: Đ.A.D
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858523
- Họ và tên: N.T.T
Giới tính: nữ
Mã bệnh nhân: BN858524
- Họ và tên: L.H
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858525
* Thời gian và các địa điểm dịch tễ nguy cơ liên quan:
Ngày 06/10/2021, trên địa bàn xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp) ghi
nhận một số trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Qua điều tra, truy
vết xác định 04 trường hợp trên thuộc diện F1 nên được đưa vào các khu cách ly
tập trung tại huyện Phụng Hiệp và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần
đầu có kết quả âm tính.
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Đến ngày 14/10/2021, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp tiến hành lấy
mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 2, ghi nhận 04 trường hợp nêu trên đều dương tính
với vi rút SARS-CoV-2.
3. Đối với 01 trường hợp là nhân viên y tế làm nhiệm vụ trong khu
cách ly y tế tại huyện Vị Thủy:
- Họ và tên: N.P.K
Giới tính: nam
Mã bệnh nhân: BN858519
* Thời gian và các địa điểm dịch tễ nguy cơ liên quan:
BN858519 là nhân viên y tế nhận nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung
Trường Cao đẳng Luật Miền Nam (xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu
Giang) từ ngày 04/10/2021, hằng ngày BN858519 trực tiếp đến các phòng cách
ly y tế tiếp xúc với các đối tượng đang cách ly tập trung để kiểm tra thân nhiệt,
ghi chép thông tin sức khỏe các đối tượng trong khu cách ly, quá trình làm
nhiệm vụ có trang bị bảo hộ đầy đủ.
Ngày 14/10/2021, BN858519 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ đối với
nhân viên y tế làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung, kết quả ghi nhận
BN858519 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Tất cả các trường hợp trên sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng
định dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đã được chuyển về cách ly tại các cơ sở
điều trị bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện dã chiến Vị Thủy cơ sở 1, Bệnh viện
dã chiến Vị Thủy cơ sở 2 và Bệnh viện dã chiến Châu Thành A cơ sở 2, hiện tại
tình trạng sức khỏe ổn định.
V. Các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai
1. Đối với các ca mắc COVID-19 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID19 tỉnh, Sở Y tế đã chỉ đạo đơn vị điều trị tập trung triển khai các hoạt động
chăm sóc, điều trị đúng theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Hiện tại, sức khỏe của
tất cả bệnh nhân đều ổn định.
2. Liên quan đến các ca mắc mới ghi nhận tại ổ dịch trên địa bàn xã Long
Thạnh và thị trấn Búng Tàu (huyện Phụng Hiệp), xã Tân Phú Thạnh (huyện
Châu Thành A), Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch huyện, Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ
quan, đơn vị liên quan tiếp tục khai thác, xác thực thông tin điều tra dịch tễ qua
lời khai của các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 để tập trung tìm kiếm,
truy vết thần tốc các trường hợp có tiếp xúc, F1, F2, F3 để xét nghiệm và áp
dụng các biện pháp cách ly, khoanh vùng và khử khuẩn môi trường đúng theo
hướng dẫn của Bộ Y tế.
3. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan,
đơn vị liên quan; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp tiếp tục thực hiện các
biện pháp nhằm giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt
là giám sát các nguồn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ ngoài Tỉnh, tăng cường
kiểm soát tại các chốt cửa ngõ vào tỉnh.
Hiện tại, tình hình người dân từ các tỉnh, thành phố tự di chuyển bằng xe
gắn máy về tỉnh Hậu Giang vẫn còn nhiều; từ ngày 01/10 đến chiều ngày
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16/10/2021 tỉnh Hậu Giang đã tiếp nhận gần 14.000 người về từ ngoài tỉnh; hầu
hết các trường hợp này đều được đưa vào khu cách ly tập trung tại Tỉnh, được
hướng dẫn khai báo y tế, sàng lọc, phân nhóm đối tượng cách ly và lấy mẫu xét
nghiệm; đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận có 372 trường hợp dương tính với vi
rút SARS-CoV-2, trong đó có cả những trường hợp đã tiêm đủ 02 liều vắc xin
có kết quả xét nghiệm dương tính. Vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 tỉnh Hậu Giang đề nghị người dân các tỉnh, thành phố chấp hành
nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “ai ở đâu ở yên đó”, hạn chế tự ý di
chuyển về địa phương vào thời điểm hiện tại, chờ sự sắp xếp theo Kế hoạch hỗ
trợ đón công dân của tỉnh Hậu Giang.
4. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang đề nghị
người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của
Tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế; đặc biệt chấp hành thông điệp “5K”, “5T”;
không hoang mang, lo lắng quá mức làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt
hàng ngày; không đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin sai sự thật gây
hoang mang về diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn.
5. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị Thủ trưởng các
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp tiếp tục
phát huy tính tích cực, chủ động, linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo phân
cấp quản lý, huy động sức mạnh đại đoàn kết của toàn hệ thống chính trị, quán
triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm “mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo
đài, mỗi người dân là một chiến sĩ”, phát huy vai trò người dân là trung tâm, chủ
thể để phòng, chống dịch, vận động người dân tích cực tham gia giám sát trong
cộng đồng, chủ động cung cấp thông tin người về từ ngoài tỉnh, phối hợp cùng
chính quyền và ngành Y tế để phát hiện dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở, để thực hiện
bằng được “mục tiêu kép” vì sức khỏe, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.
Trên đây là Thông cáo báo chí về việc cung cấp thông tin tình hình dịch
bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tính đến 18 giờ 00 phút ngày 16
tháng 10 năm 2021. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang
sẽ tiếp tục cập nhật cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang trong bản tin tiếp theo./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Thông tin - Truyền thông;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
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