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BÁO CÁO  NHANH 

Thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 17 giờ ngày 24/3/2020 
 

    
Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 02/3/2020 về việc đáp ứng với từng 

cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-

19) trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo 

nhanh thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 17 giờ ngày 24/3/2020 như 

sau: 

- Trường hợp bệnh xác định: 0; 

- Trường hợp bệnh nghi ngờ: 0; 

- Trường hợp tiếp xúc gần: 0; 

- Đã thực hiện giám sát y tế 2.335 trường hợp (trong đó 440 người nước ngoài đến 

từ các quốc gia, lãnh thổ và các vùng có dịch). Hiện tại, còn 1.492 người đang trong thời 

gian giám sát, cụ thể: 

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 3 / 9 người; 

+ Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: 5 / 6 người; 

+ Cách ly tại nhà/ nơi lưu trú: 37 / 148 người; 

+ Đang tự theo dõi sức khỏe hàng ngày: 1.447 / 2.172 người. 

- Đã lấy mẫu làm xét nghiệm: 18 trường hợp, kết quả:   

+ Âm tính: 17; 

+ Dương tính: 0; 

+ Đang chờ kết quả: 1. 

Trân trọng báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (đăng tin); 

- Trang thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tin); 

- Trang thông tin điện tử ngành (đăng tin); 

- Lưu: VT. 

     

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

            

  

Nguyễn Thị Mộng Ngọc 

GIÁM ĐÔC SỞ Y TẾ 
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