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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
(số liệu tính đến 16h00’ ngày 20/01/2022)
I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ DỊCH BỆNH COVID-19
1. Tình hình chung về dịch COVID-19
Tính đến 06h00’ ngày 20/01/2022, tổng số ca mắc ở nước ta là 2.078.087
(tăng 15.959 ca so với báo cáo ngày 19/01/2021). Trong đó: 1.789.188 ca đi u tr
h i, 36.144 ca t vong, 252.755 đang đi u tr . Số lư ng ca mắc mới ghi nh n trong
nước t ngày 27/4/2021 đến nay là 2.055.722 ca.
(Thông tin tại: Trang tin sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế)
2. Tình hình dịch tại Thái Nguyên
Thái Nguyên t 01/01/2022 ghi nh n 3.426 trường h p F0, trong đó: 1.969 ca
cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong Khu
công nghiệp là 535 ca); 02 ca ghi nh n trong hu cách ly người nh p cảnh; 1.300 ca
tiếp xúc với các ca bệnh hoặc t vùng d ch trở v đã đư c cách ly (trong đó 08 ca ghi
nh n t các tỉnh phía Nam trở v ); 01 ca t vong.
Lũy tích t đầu d ch tỉnh Thái Nguyên ghi nh n 5.240 trường h p F0, trong đó:
2.941 ca cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong
Khu công nghiệp là 1.279 ca); 35 ca ghi nh n trong hu cách ly người nh p cảnh; 2.195
ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc t vùng d ch trở v đã đư c quản lý; 01 ca t vong.
3. Đánh giá mức độ nguy cơ của tỉnh Thái Nguyên
Qua đánh giá, xác đ nh mức độ d ch và tình hình diễn biến d ch bệnh trên đ a
bàn tỉnh Thái Nguyên, căn cứ Ngh quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ và Quyết đ nh số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế: Đánh giá
tình hình d ch COVID-19 hiện tại của Thái Nguyên Cấp độ 1.
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH (tính từ ngày 01/01/2022)
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Trong ngày, các ngành và các đ a phương căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh đ u
có chỉ đạo và triển hai các hoạt động phòng, chống d ch thuộc lĩnh vực ngành, đ a
phương quản lý, phụ trách.
2. Công tác truy vết, quản lý các trường hợp nghi nhiễm
2.1. Quản lý ca bệnh COVID-19
2.1.1. Ca bệnh ghi nhận trong ngày báo cáo:
Trong ngày báo cáo ghi nh n 235 trường h p có xét nghiệm dương tính với SARSCoV-2, thông tin ca bệnh (có báo cáo chi tiết của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).
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2.1.2. Công tác điều trị các ca bệnh
Đến ngày báo cáo, tại các Bệnh viện đi u tr COVID-19 của tỉnh tổng số ca đã
tiếp nh n 3.840 bệnh nhân. Trong đó: chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
56 bệnh nhân; chuyển Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên: 03; chuyển nội bộ: 02 và
kh i bệnh ra viện 2.776 bệnh nhân; t vong: 01 trường h p. Hiện còn 1.002 bệnh
nhân đang đi u tr . Cụ thể như sau:
* Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên):
- Bệnh nhân vào viện: 35.
- Bệnh nhân ra viện: 44.
- Hiện đang đi u tr tại Bệnh viện: 293 bệnh nhân.
* Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 (Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên):
- Bệnh nhân vào viện: 31.
- Bệnh nhân ra viện: 19.
- Hiện đang đi u tr tại Bệnh viện: 348 bệnh nhân.
* Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 (Bệnh viện Gang Thép):
- Bệnh nhân vào viện: 28.
- Bệnh nhân ra viện: 58.
- Hiện đang đi u tr tại Bệnh viện: 361 bệnh nhân.
* Quản lý và điều trị COVID-19 tại nhà trong ngày: 318 trường h p (TP Thái
Nguyên: 71; Phổ Yên: 59; Sông Công: 04; Võ Nhai: 04; Đ nh Hóa: 03; Phú Lương:
11; Phú Bình: 166). Lũy tích t ngày 10/01/2022: 1.711 trường h p.
2.2. Quản lý, thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khác
2.2.1. Các trường hợp liên quan đến các ca bệnh tại cộng đồng:
- Số F1 ghi nh n trong ngày báo cáo 884 trường h p (TP Thái Nguyên: 215; Phổ
Yên: 301; Đồng Hỷ: 19; Võ Nhai: 26; Đ nh Hóa: 53; Phú Lương: 18; Phú Bình:
252). Lũy tích t 01/01/2022: 12.031 trường h p.
- Số F2 ghi nh n trong ngày báo cáo 735 trường h p. Lũy tích F2 t 01/01/2022:
11.243 trường h p. Hiện đang theo dõi sức h e 4.564 trường h p.
2.2.2. Cách ly tại cơ sở cách ly của tỉnh:
Hiện đang cách ly 0 người.
2.2.3. Quản lý người Việt Nam nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại các địa
điểm được UBND tỉnh phê duyệt:
Trong ngày báo cáo có 0 công dân Việt Nam v t Nh t bản nh p cảnh. Hiện
đang cách ly/ theo dõi sức h e 6 trường h p.
2.2.4. Cách ly y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh:
- Trong ngày báo cáo có 0 trường h p nh p cảnh.
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3. Công tác xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
3.1. Công tác xét nghiệm
* Số mẫu xét nghiệm PCR lấy trong ngày báo cáo: 1.458
+ Kết quả dương tính: 235.
+ Kết quả âm tính: 1.223.
+ Đang chờ ết quả: 0.
* Số mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong ngày báo cáo: 584 mẫu.
3.2. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Lũy tích đến ngày báo cáo: 2.214.846 li u vắc xin đã đư c tiêm cho 1.080.163
người. Trong đó:
- Người từ 18 tuổi trở lên (918.061 người):
+ 897.741 người đư c tiêm ít nhất 1 mũi đạt 97,79% .
+ 821.485 người đư c tiêm đủ li u cơ bản (2 hoặc 3 mũi tùy loại vắc xin) đạt 91,51%.
- Trẻ em từ 12-17 tuổi:
+ 107.502 trẻ đư c tiêm 1 mũi, đạt 97,33% .
+ 104.218 trẻ đã đư c tiêm mũi 2 đạt 94,36%.
- Người từ 18 tuổi trở lên được tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại:
+ 130.930 người đư c tiêm li u li u bổ sung đạt 43,64%.
+ 221.246 người đư c tiêm li u li u nhắc lại đạt 26,93%.
4. Một số hoạt động khác
Trong ngày báo cáo các cơ quan thông tấn báo chí đã đăng: 08 tin, bài và nhóm
ảnh, phản ánh trên Báo in, Báo điện t ; 00 tin, bài phản ánh, phóng sự, cổ động trên
sóng của Đài Phát thanh - Truy n hình tỉnh và trên Trang Thông tin điện t tỉnh để
triển hai công tác phòng chống d ch COVID-19.
Sở Y tế Thái Nguyên trân trọng báo cáo./.
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