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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TIN
Về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
(Tính đến 15h00’ ngày 27/01/2022)
I. THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Tại Việt Nam
- Tính đến 14h00’ ngày 27/01/2022, ghi nhận 2.187.481 trường hợp dương tính
với SARS-CoV-2, trong đó: 1.924.609 điều trị khỏi, 203.244 đang điều trị, 37.168 tử
vong (tăng 155 trường hợp).
- Tổng số ca lây nhiễm COVID-19 trong nước tính từ ngày 27/4/2021 đến nay
có 2.158.240 trường hợp (tăng 15.885 trường hợp).
- Tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chỉnh phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021
của Bộ Y tế: https://capdodich.yte.gov.vn/map.
2. Tại tỉnh Vĩnh Phúc
2.1. Tổng số ca mắc COVID-19: 9.587 ca (tăng 462), trong đó:
- Ghi nhận tại tỉnh: 9.569 ca, tăng 462 ca (16 khu cách ly; 354 cộng đồng; 92 cách
ly tại nhà, khu phong tỏa) (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm).
- Nhập cảnh cách ly y tế tại tỉnh: 18 trường hợp.
2.2. Tình hình điều trị: Số bệnh nhân đang điều trị: 3.259 bệnh nhân đang điều trị,
trong đó có 17 trường hợp F0 đang được theo dõi, điều trị tại nhà (Vĩnh Yên) (Chi tiết
tại Phụ lục 2 đính kèm). Số bệnh nhân đã được điều trị khỏi: 6.321 bệnh nhân (tăng
396). Số bệnh nhân tử vong: 07 bệnh nhân.
3. Tổng số trường hợp đã được giám sát y tế: lũy tích 84.598 người.
- Số F1 đang cách ly: 6.396 người (cách ly tập trung: 117); lũy tích: 37.528 người
(tăng 767).
- Số trở về từ các vùng có dịch của các tỉnh/thành phố khác từ ngày 22/6/2021
đến nay: 36.570 trường hợp (tăng 68) tại các tỉnh/thành phố: TPHCM (5.710), Hà Nội
(14.520), Đồng Nai (456), Bình Dương (662), Phú Thọ (9.174) và các vùng có dịch
khác (6.045). Số trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm 71.476 (dương tính: 693, âm tính:
70.774, chờ kết quả: 09).
- Đang cách ly y tế tập trung: 3.022 trường hợp.
- Đang cách ly y tế tại nhà: 5.105 trường hợp.
4. Tình hình xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh (từ ngày
30/4/2021 đến nay):
4.1. Tổng số mẫu được lấy xét nghiệm trong ngày: 10.184 mẫu (28 Realtime PCR; 10.156 Test nhanh).
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4.2. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn tỉnh: 1.934.025 mẫu (9.587
dương tính; 1.924.425 âm tính; 13 chờ kết quả), trong đó:
- Nhóm 1: Đối tượng đối tượng xét nghiệm theo quy định Bộ Y tế (F0, F1, bệnh
nhân có triệu chứng sốt, ho, triệu chứng cúm,…). Trong ngày: 9.202 mẫu, lũy tích:
782.583 mẫu.
- Nhóm 2: Đối tượng xét nghiệm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày
16/5/2021 của HĐND tỉnh: 93.259 mẫu.
- Nhóm 3: Đối tượng xét nghiệm tự nguyện: 1.058.183 mẫu, trong ngày:
+ Xét nghiệm tại các doanh nghiệp: 0 mẫu, lũy tích: 446.244 mẫu.
+ Xét nghiệm cho người dân: 951 mẫu, lũy tích: 611.939 mẫu.
5. Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19:
Tổng số vắc xin đã được nhận: 1.859.820 liều.
5.1. Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tổng dân số từ 18 tuổi trở lên: 789.896 người (tính đến tháng 12/2021).
- Tổng số người đã được tiêm: 778.913 người (đạt 98,6% dân số trên 18 tuổi).
- Tổng số mũi đã được tiêm: 1.834.357 mũi (Mũi 1: 778.913; Mũi 2: 767.716, đạt
97,2% dân số trên 18 tuổi; Mũi 3 + Mũi bổ sung: 287.728, đạt 36,4% dân số trên 18 tuổi).
- Kết quả tiêm đợt 10: số tiêm trong ngày: 13.986 người; lũy tích: 1.403.493 mũi,
đạt 99,8%.
5.2. Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12-17 tuổi
- Tổng số người từ 12-17 tuổi: 113.795 người (tính đến tháng 11/2021).
- Tổng số người đã được tiêm: 107.909 người (đạt 94,8% dân số từ 12-17 tuổi)
- Tổng số mũi đã được tiêm: 211.542 người (Mũi 1: 107.909 người; Mũi 2:
103.633 người, đạt 91,1% trẻ từ 12-17 tuổi).
- Số tiêm trong ngày: 0 người
6. Khoanh vùng, cách ly xã hội: 0 địa điểm.
II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO
1. Các bệnh viện điều trị COVID-19:
1.1. Bệnh viện tuyến tỉnh: sẵn sàng bảo đảm điều trị cho các bệnh nhân mắc
COVID-19, dự kiến: 544 người.
1.2. Bệnh viện tuyến huyện: sẵn sàng các cơ sở điều trị cho các bệnh nhân mắc
COVID-19 tại 9 huyện/thành phố với quy mô 50 giường/huyện (tổng 450 giường).
2. Các khu cách ly tập trung:
2.1. Thực trạng vận hành các cơ sở cách ly hiện có: tổng số cơ sở đang có các
trường hợp thực hiện cách ly: 29 cơ sở.
2.2. Phương án nâng cấp/bổ sung thêm các cơ sở cách ly mới: sẵn sàng các địa
điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh dự kiến có thể tiếp nhận 20.000 công dân.
3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh:
3.1. Công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài:
Trong ngày, có 07 người nước ngoài ngoài (quốc tịch Hàn Quốc 06, Mô-dăm-bich
01) đến khai báo tạm trú trên địa bàn tỉnh với mục đích: công tác 03, làm việc 04. Hiện,
toàn tỉnh có tổng số 3.017 người nước ngoài cư trú, hoạt động, cách ly tại 290 cơ quan,
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doanh nghiệp, trường học.
3.2. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch:
Lực lượng Công an kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 08 cơ sở kinh doanh,
lưu trú; chưa phát hiện vi phạm quy định phòng, chống dịch. Tham mưu ra quyết định
xử phạt 04 trường hợp số tiền 4.000.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công
cộng (Tam Dương).
Lũy kế từ ngày 01/5/2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra quyết định
xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 4.097 trường hợp số tiền 8.639.750.000 đồng.
III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN
KHAI
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước tiếp tục diễn biến rất phức
tạp, hàng ngày số ca mắc có xu hướng tăng nhanh. Đặc biệt, thành phố Hà Nội trung
bình gần 3.000 ca mắc mỗi ngày, các tỉnh giáp với Hà Nội như Hưng Yên, Bắc Ninh
trung bình gần 400 ca mắc mỗi ngày,.. Hàng ngày, dòng người di chuyển từ thành phố
Hà Nội về Vĩnh Phúc với số lượng lớn, dẫn tới nguy cơ cao dịch bệnh tiếp tục xâm
nhập vào các cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) trên địa bàn tỉnh, chỉ tính từ ngày
01/01 đến ngày 12/01/2022 toàn tỉnh đã ghi nhận gần 170 ca dương tính với SARSCoV-2 có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với người trở về từ Hà Nội.
Để thực hiện tốt việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, đồng thời bảo
đảm thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm
việc ngắn ngày (dưới 14 ngày); Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ban
hành (i) Văn bản số 309/CV-BCĐ ngày 13/01/2022 V/v tiếp tục tăng cường thực hiện
cácbiện pháp cấp bách, tạm thời để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở
sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; (ii) Văn bản số 207/CV-BCĐ ngày 10/01/2022
hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người được phép nhập
cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và
(iii) Văn bản số 229/CV-BCĐ ngày 11/01/2022 chỉ đạo tăng cường thực hiện đợt cao
điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm
Dần năm 2022. Cụ thể:
1. Tại Văn bản số 309/CV-BCĐ ngày 13/01/2022 (gửi kèm theo TCBC này), Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Ban Quản lý
các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, UBND các huyện,
thành phố thực hiện một số nội dung sau:
1.1. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và yêu cầu các CSSXKD thuộc thẩm quyền quản
lý tự thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm (NCLN) tối thiểu 1 tuần/lần để áp dụng
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuân thủ thực hiện xét nghiệm luân
phiên mẫu gộp cho từ 05-20% người lao động/1 tuần (5% tương ứng với NCLN thấp,
10% tương ứng với NCLN trung bình, 15% tương ứng với NCLN cao, 20% tương
ứng với NCLN rất cao) và khuyến khích hàng ngày tạm thời thực hiện xét nghiệm sàng
lọc mẫu gộp cho 100% người lao động ngoại tỉnh thuộc các tỉnh, thành phố đang có số
ca mắc cao như thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh,... trước khi vào làm việc tại CSSXKD
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để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Yêu cầu tuân thủ tối đa việc thực hiện giãn cách trong cơ sở sản xuất, kinh doanh;
đối với CSSXKD có tổ chức ăn cho NLĐ cần phải chia thành nhiều phòng ăn nhỏ, có
vách ăn tại các bàn ăn, chia nhỏ số lượng người ăn trong một ca, đồng thời không sử
dụng điều hòa và đảm bảo lưu thông không khí theo một chiều trong khu vực nhà ăn,
nơi sinh hoạt chung.
1.2. Khuyến kích các CSSXKD thực hiện xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên
cho 100% người lao động sau khi kết thúc đợt nghỉ Lễ, Tết, để đảm bảo 100% người
lao động có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được vào làm việc, để đảm bảo an
toàn, hiệu quả, tiết kiệm tránh nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan dịch bệnh trong
CSSXKD.
1.3. Yêu cầu chủ CSSXKD kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19, Tổ an toàn covid của doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc kiểm soát
người lao động trong đơn vị mình, đặc biệt thực hiện triệt để việc khai báo y tế để thực
hiện xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
1.4. Trường hợp xét nghiệm tầm soát định kỳ cho kết quả dương tính với SARSCoV-2, yêu cầu CSSXKD thực hiện cách ly y tế tạm thời trường hợp dương tính theo
quy định, đồng thời báo cáo ngay với Cơ quan quản lý trực tiếp, chính quyền địa phương
nơi CSSXKD đóng trên địa bàn để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 theo quy định.
1.5. Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định của BCĐ
Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế.
* Văn bản cũng Áp dụng với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh khi có ca nhiễm COVID-19
- Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc
COVID-19 đã được xây dựng theo quy định.
+ Quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ CSSXKD hoặc từng phân xưởng/dây
chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có trường hợp mắc bệnh
(F0) đến khi thực hiện bóc tác được F0 ra khỏi CSSXKD để chăm sóc, điều trị và cách
ly các trường hợp liên quan theo quy định và tình hình thực tế dịch bệnh tại CSSXKD.
+ Cách ly các trường hợp F0 tại chỗ tại CSSXKD, KCN và thông báo ngay cho cơ
quan y tế để chuyển cách ly, điều trị và thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định.
+ Thông báo cho toàn thể người lao động (NLĐ) đang có mặt tại CSSXKD; yêu
cầu NLĐ nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K, phân xưởng nào ở yên phân xưởng
đó; không để xảy ra hoang mang, lo lắng với NLĐ.
+ Lập danh sách NLĐ là F1, các trường hợp khác không có mặt tại CSSXKD gửi
Trung tâm Y tế cấp huyện/Ban Chỉ đạo cấp xã nơi NLĐ đang lưu trú, cơ quan quản lý
trực tiếp để xử trí theo quy định, đồng thời phối hợp với cơ quan y tế thông báo cho các
đối tượng này ở yên tại nhà/nơi lưu trú, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế.
+ Đảm bảo 100% người lao động tại CSSXKD trước khi vào làm việc phải không
nhiễm COVID-19. Yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm nguyên tắc “1 cung

5

đường, 2 điểm đến” đến khi bóc tách được hết F0 ra khỏi CSSXKD, báo cáo với Tổ
Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản, chính quyền địa phương nơi cư trú về nơi làm
việc của mình.
- Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên (mẫu gộp)
cho 100% NLĐ trong CSSXKD để nhanh chóng bóc tách người nhiễm COVID-19 ra
khỏi CSSXKD để được chăm sóc, điều trị. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm SARS-CoV2 sẽ quyết định các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 một cách phù hợp theo
hướng dẫn chuyên môn của cơ quan y tế.
- Trường hợp CSSXKD tiếp tục được phép hoạt động, thì nên cần tổ chức xét
nghiệm Test nhanh kháng nguyên (mẫu gộp) trước khi vào làm việc cho 100% NLĐ
của CSSXKD liên tiếp trong 07 ngày đầu, tiếp tục xét nghiệm 07 ngày tiếp theo vào
ngày thứ 03, thứ 07; đảm bảo 100% NLĐ khi vào làm việc cần có kết quả xét nghiệm
âm tính với SARS-CoV-2 nhằm không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong CSSXKD
(khi dịch bệnh lây lan, bùng phát trong CSSXKD có thể sẽ bị đóng cửa hoạt động để
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định sẽ gây ra
thiệt hại lớn về kinh tế cho CSSXKD).
- Kết thúc 14 ngày thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, CSSXKD căn cứ diễn
biến tình hình dịch COVID-19 để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 theo quy định; đồng thời tuân thủ thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARSCoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên mẫu gộp định kỳ từ 05-20% NLĐ/1 tuần theo
quy định.
2. Tại Văn bản số 229/CV-BCĐ ngày 11/01/2022 (gửi kèm theo TCBC này), Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
và yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện quyết liệt một số nội
dung sau:
2.1. Yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động không đi ra ngoài tỉnh
và đến khu vực có nguy cơ cao khi không thực sự cần thiết. Trường hợp do nhu cầu
phải di chuyển, yêu cầu thực hiện nghiêm 5K, đồng thời trước khi trở về tỉnh phải thực
hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính mới được vào cơ quan làm việc và
trở về với gia đình.
2.2. Đối với người đến/về Vĩnh Phúc từ khu vực nguy cơ cao, các tỉnh, thành phố
khác, đặc biệt là thành phố Hà Nội:
- Khi đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch cần thực hiện xét nghiệm SARSCoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính trước khi vào đơn vị, doanh
nghiệp để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, đồng nghiệp và đối tác.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp luôn chuẩn bị sẵn cơ số kit test thử nhanh tại
cơ quan để tạo điều kiện tối đa cho khách phải kiểm tra, đảm bảo an toàn trước khi vào
làm việc.
- Yêu cầu người dân liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để khai báo y tế và vận
động người dân tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng Test nhanh kháng
nguyên, cho kết quả âm tính trước trở về để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia
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đình, hàng xóm và cộng đồng. Các trường hợp không tuân thủ thực hiện, nếu để lây
lân dịch bệnh ra cộng đồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Chủ tịch UBND cấp huyện hướng dẫn, quy định các điểm xét nghiệm công cộng
tại từng địa phương (xã, phường, thị trấn).
2.3. Nghiêm cấm tổ chức ăn uống, hội họp, gặp mặt, liên hoan cuối năm, tổ chức
mừng thọ, mừng xuân đông người dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần
năm 2022. Yêu cầu UBND cấp xã, Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản giám sát
việc thực hiện theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đảm
bảo làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, cơ quan giữ cơ quan, doanh nghiệp giữ
doanh nghiệp... để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và bảo vệ sức khỏe
cho nhân dân.
2.4. Tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ số mũi khi có thông báo.
Trường hợp chưa được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 yêu cầu liên hệ và đăng
ký với với UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 nơi lưu trú để được
hướng dẫn và tổ chức tiêm theo quy định.
2.5. Yêu cầu toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát, thông tin
tố giác các tổ chức, cá nhân vi pháp các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID19 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, hàng xóm và cộng đồng.
2.6. Mọi vướng mắc liên hệ với Trung tâm chỉ huy tỉnh và Trung tâm chỉ huy các
huyện, thành phố, cụ thể:
STT

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Trung tâm chỉ huy tỉnh
và các huyện, thành phố
TỈNH VĨNH PHÚC
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
THÀNH PHỐ PHÚC YÊN
HUYỆN LẬP THẠCH
HUYỆN TAM DƯƠNG
HUYỆN TAM ĐẢO
HUYỆN BÌNH XUYÊN
HUYỆN YÊN LẠC
HUYỆN VĨNH TƯỜNG
HUYỆN SÔNG LÔ

Số điện thoại đường dây nóng Trung tâm
chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19
02113.858.858/ 0854325858
0858.513.365
02113.520.678/ 0911.221.718
02113 666 021/ 0332 441.633
02113.895.429/ 0857.310.978
02113.686.369/ 0877205138
02113.503.688/ 0886.016.120
02113.836.002/ 0379.969.778
02116.283.686/ 0982.623.466
02113.666.000/ 0966759989

3. Tại Văn bản số 207/CV-BCĐ ngày 10/01/2022 (gửi kèm theo TCBC này), Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh quy định, hướng dẫn cụ thể về mục
đích; đối tượng áp dụng; nguyên tắc áp dụng; các yêu cầu phòng, chống dịch COVID19 cụ thể (1) đối với người nhập cảnh không phải mục đích ngoại giao công vụ; và (2)
đối với người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ. Đồng thời, phân công nhiệm
vụ, trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương; cơ quan, tổ chức mời/đề xuất
người nhập cảnh; trách nhiệm của người nhập cảnh ngắn ngày; trách nhiệm của người
tiếp xúc gần với người nhập cảnh ngắn ngày trong thời gian lưu trú tại Việt Nam; trách
nhiệm của đơn vị quản lý địa điểm họp, ký kết, nơi làm việc, địa điểm thực địa./.
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Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
(Để P/h chỉ đạo);
- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố;
- Báo VP, Đài PTTH, Cổng TTGTĐT tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử;
- Phòng VH&TT; TT VHTT&TT các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Để tuyên truyền);

Đỗ Hữu Vinh
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Phụ lục 1:
TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN MẮC COVID-19

(Ban hành kèm theo Bản tin ngày 27/01/2022 của Sở TT&TT)
Số mắc trong ngày
ST
T

Huyện/
thành phố

Tổng số ca
mắc từ
27/4/2021
đến nay

Số mắc từ
ngày
27/04/2021
đến
15/11/2021

Số tăng từ
16/11/2021
đến nay

Tổng

Cộng
đồng

Khu
cách ly

Khu
vực
phong
tỏa,
cách ly
TN

1

Bình Xuyên

1733

9

1724

69

62

0

7

2

Lập Thạch

751

17

734

47

42

0

5

3

Sông Lô

301

15

286

8

5

1

2

4

Tam Dương

777

27

750

70

65

0

5

5

Tam Đảo

529

0

529

26

20

1

5

6

Vĩnh Tường

1499

26

1473

47

15

8

24

7

Yên Lạc

1500

175

1325

42

27

5

10

8

Phúc Yên

1371

64

1307

83

70

0

13

9

Vĩnh Yên

1108

17

1091

70

48

1

21

10

Nhập cảnh
cách ly tại tỉnh

18

4

14

0

0

0

0

9.587

354

9.233

462

354

16

92

Tổng

9

Phụ lục 2:
TÌNH HÌNH CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19

(Kèm theo Bản tin ngày 27/01/2022 của Sở TT&TT)
STT

Cơ sở điều trị COVID-19

Cũ

Vào

Ra

Hiện có

1

BVDC số 1

97

2

9

90

2

BVDC số 2

104

8

13

99

3

Bình Xuyên (Cơ sở 1)

36

8

0

44

4

Bình Xuyên (Cơ sở 2)

546

28

48

526

5

Lập Thạch (Cơ sở 1)

48

1

0

49

6

Lập Thạch (Cơ sở 2)

104

2

8

98

7

Phúc Yên (Cơ sở 1)

0

0

0

0

8

Phúc Yên (Cơ sở 2)

214

36

0

250

9

Sông Lô (Cơ sở 1)

0

0

0

0

10

Sông Lô (Cơ sở 2)

76

7

0

83

11

Tam Dương (Cơ sở 1)

62

1

5

58

12

Tam Dương (Cơ sở 2)

136

0

4

132

13

Tam Dương (Cơ sở 3)

50

31

0

81

14

Tam Đảo (Cơ sở 1)

50

0

10

40

15

Tam Đảo (Cơ sở 2)

132

0

17

115

16

Tam Đảo (Cơ sở 3)

103

55

0

158

17

Vĩnh Tường (Cơ sở 1)

61

8

4

65

18

Vĩnh Tường (Cơ sở 2)

80

6

9

77

19

Vĩnh Tường (Cơ sở 3)

82

13

0

95

20

Vĩnh Tường (Cơ sở 4)

127

5

0

132

21

Vĩnh Yên

410

15

63

362

22

Yên Lạc (Cơ sở 1)

111

5

19

97

23

Yên Lạc (Cơ sở 2)

189

0

7

182

24

Bệnh viện 74 Trung ương

0

0

0

0

25

Bệnh viện Nhiệt đới TƯ

8

0

0

8

26

Điều trị tại nhà (Vĩnh Yên)

9

8

0

17

27

Đang cách ly tạm thời tại các cơ sở
cách ly y tế

358

462

419

401

3.193

701

635

3.259

Tổng số

