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THÔNG BÁO  

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 (7 giờ 00 ngày 07/7/2021) 
 

1. Về việc truy vết, cách ly các trường hợp liên quan ca bệnh Covid-19 

tại tỉnh Khánh Hoà: 

Tính đến 7 giờ ngày 7/7/2021, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 72 trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2.  

Liên quan đến BN 17725 ở Phú Yên (từng đến cảng Hòn Rớ ngày 18/6-

26/6/2021), từ ngày 3/7/2021 đến 16 giờ ngày 6/7/2021, Khánh Hòa ghi nhận 68 

trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Từ 16 giờ ngày 6/7/2021 đến 7 giờ 

ngày 7/7/2021, tỉnh Khánh Hòa không ghi nhận trường hợp dường tính mới với 

SARS-CoV-2. 

- Các trường hợp ca bệnh ghi nhận từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 6/7/2021 

Địa điểm Số ca bệnh 

Tính đến 16 giờ ngày 

6/7/2021 

Tính đến 7 giờ ngày 

7/7/2021 

F1 F2 F1 F2 

Ninh Hòa 40 123 177 154 230 

Nha Trang 1 15 20 30 101 

- Các trường hợp ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại tỉnh Khánh 

Hòa 

Số lượng ca bệnh Số lượng F1 Số lượng F2 

72 trường hợp 985 trường hợp 2519 trường hợp 

- Các biện pháp đã triển khai: 

+ Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly các trường hợp liên quan theo 

quy định. 

+ Tạm thời phong tỏa khu vực cảng Hòn Rớ, Nha Trang. 
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+ Tạm thời phong tỏa khu vực đường Bạch Thái Bưởi, Phước Đồng, Nha 

Trang 

+ Tạm thời phong tỏa 1 phần khu vực đường Tôn Đức Thắng, Phước Đồng, 

Nha Trang 

+ Tạm thời dừng hoạt động và phong tỏa chợ Hiền Nhi, Hà Ra, Nha Trang. 

+ Tạm dừng hoạt động nhà hàng bia tươi Lousiana, Lô 29 đường Trần Phú, 

Nha Trang, Khánh Hòa 

+ Tạm thời dừng hoạt động quán cà phê ông Bầu và nhà hàng Lotteria, toà 

nhà Gold Coast, 1 Trần hưng Đạo, Nha Trang. 

+ Thực hiện các biện pháp phun khử khuẩn theo quy định. 

2. Về việc truy vết, cách ly các trường hợp liên quan ca bệnh Covid-19 

đang điều trị tại tỉnh, thành phố khác: 

- Toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 129 trường hợp F1 và 1970 trường hợp F2 

liên quan đến các ca bệnh Covid-19 đang điều trị tại tỉnh, thành phố khác. 

3. Toàn tỉnh Khánh Hoà hiện có các trường hợp trở về từ vùng dịch 

trong nước: 

- Trường hợp cách ly tập trung: 58 trường hợp 

- Trường hợp cách ly tại nhà: 2.856 trường hợp 

- Trường hợp tự theo dõi sức khoẻ tại nhà: 3.786 trường hợp 

4. Đề nghị người dân có liên quan đến lịch trình theo Thông báo khẩn 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc tìm người liên quan đến trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa liên hệ với Trạm Y tế 

để được tư vấn, hỗ trợ. 

5. Đề nghị các đơn vị thực hiện công văn khẩn số 5996 ngày 5/7/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc một số nội dung liên quan đến 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

6. Đề nghị các đơn vị thực hiện thông báo số 268/TB-UBND ngày 

3/7/2021 của Ủy Ban  nhân dân tỉnh Khánh Hòa về kết luận của phó chủ tịch 

UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở 

người tỉnh Khánh Hòa. 

7. Đề nghị các đơn vị thực hiện Quyết định số 1027/QĐ-BCĐ ngày 

4/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh khánh hòa về 

việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại 18 hộ 

thôn Văn Đăng 3 và 6 hộ thôn Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. 
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8. Đề nghị các đơn vị thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-BCĐ ngày 

4/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh khánh hòa về 

việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại tổ dân 

phố 5 Hà Ra, tổ dân phố 6 Hà Ra, tổ dân phố 7 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, thành 

phố Nha Trang 

9. Đề nghị các đơn vị thực hiện Quyết định số 1029/QĐ-BCĐ ngày 

4/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh khánh hòa về 

việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại thôn Phú 

Thịnh, thôn Phú Thọ, thôn Thành Đạt, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, thành 

phố Nha Trang 

10. Đề nghị các đơn vị thực hiện thông báo số 1048/TB-UBND ngày 

3/7/2021 của Ủy Ban nhân dân thành phố Nha Trang về kết luận của Chủ tịch 

UBND thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành 

phố Nha Trang. 

11. Đề nghị các đơn vị thực hiện công văn số 1757/KSBT- PCBTN ngày 

2/7/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc hướng dẫn giám sát tạm 

thời các trường hợp trở về Khánh Hoà từ Phú Yên. 

- Cách ly tập trung 21 ngày đối với: Các trường hợp là F1, các trường hợp 

đã từng đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các vùng 

phong tỏa, các thông báo khẩn của Bộ Y tế hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền về 

những nơi bệnh nhân COVID-19 từng đến hoặc về; từ nơi đang bị phong tỏa theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày rời khỏi Phú Yên đối với: Các trường 

hợp là F2, các trường hợp từ Phú Yên về Khánh Hòa nhưng không thuộc trường 

hợp cách ly tập trung. 

+ Trong quá trình cách ly nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ COVID-19 

như: sốt, mệt mỏi; đau người, gai người ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu 

giác; sốt; ho; đau họng....tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay. Nếu kết quả xét 

nghiệm dương tính thì chuyển cách ly tại cơ sở y tế và tiến hành xử lý ca bệnh 

COVID-19; nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện cách ly đủ 14 

ngày, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

Thời gian áp dụng từ ngày 2/7/2021. 

12. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện Công văn khẩn số 

5899/UBND-KGVX ngày 2/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về 

việc khoanh vùng truy vết các trường hợp liên quan bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh 

Phú yên. 
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13. Đề nghị các đơn vị thực hiện Công văn số 2764/SYT-NVYD ngày 

2/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà về việc triển khai xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2. 

14. Đối với người trở về tỉnh Khánh Hòa từ các địa phương khác 

Thực hiện công văn số 2525/SYT-NVYD ngày 18/6/2021 của Sở Y tế về 

việc hướng dẫn giám sát, cách ly y tế đối với người đến, trở về Khánh Hoà từ các 

địa phương khác (đính kèm phụ lục 1). 

- Các mốc dịch tễ liên quan bệnh nhân Covid-19 tại các tỉnh, thành phố: 

đính kèm tại phụ lục 2. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trân trọng cám ơn./. 

 
Nơi nhận:  
- Văn phòng Tỉnh ủy (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (VBĐT); 

- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh (b/c)(VBĐT); 

- Sở Y tế (b/c, VBĐT); 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT); 

- Lưu: VT, Khoa PCBTN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Tôn Thất Toàn 
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