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BÁO CÁO NHANH 
Thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 17 giờ ngày 27/6/2021 

 

  

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 27/6/2021 như sau: 

I. Thông tin chung 

Từ 8 giờ ngày 27/6/2021 đến 17 giờ ngày 27/6/2021, tỉnh Phú Yên ghi 

nhận:  

- Số ca bệnh xác định: 0; lũy kế 38 ca bệnh mắc SARS-CoV-2 trong cộng 

đồng.  

 - Số F1 được xác định: 177 trường hợp; lũy kế từ ngày 23/6/2021 đến nay: 

586 trường hợp. 

 - Số F2 mới phát hiện: 490 trường hợp; lũy kế từ ngày 23/6/2021 đến nay: 

2.089 trường hợp. 

 - Số người theo dõi sức khỏe: 593 trường hợp; lũy kế số người theo dõi 

sức khỏe: 3.211 trường hợp. 

II. Tình hình giám sát và xét nghiệm: 

 Đã thực hiện giám sát y tế 116.326 trường hợp. Hiện tại còn 12.066  

người đang trong thời gian giám sát, cụ thể: 

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 118 (lũy kế: 250);  

+ Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung: 954 (lũy kế: 3.525); 

+ Cách ly tại nhà/ nơi lưu trú: 4.679 (lũy kế: 15.302); 

+ Đang tự theo dõi sức khỏe hàng ngày: 6.315 (lũy kế: 97.249) 

- Đã lấy mẫu làm xét nghiệm: 2.627 (lũy kế 19.787), kết quả:   

+ Âm tính: 1.172 (lũy kế 17.362); 

+ Dương tính: 0; 

+ Đang chờ kết quả: 1.455. 

III. Các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19: 

- Các địa phương, đặc biệt TP. Tuy Hòa và huyện Sơn Hòa tiếp tục công 

tác truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý môi trường tại các địa 

điểm nguy cơ. Tổ chức điều trị các ca bệnh xác định tại các cơ sở y tế.  

- Thực hiện giãn cách toàn xã hội tỉnh Phú Yên theo Chỉ thị số 15 ngày 

27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 27/6/2021. 

- Trong ngày 27/6/2021 thực hiện phong tỏa thêm 3 khu vực: TP. Tuy 

Hòa: 2 khu vực (khu dân cư thuộc khu phố Phước Hậu 1 (Phường 9); thôn Sơn 

Thọ (xã Hòa Kiến)), Sơn Hòa: 1 khu vực (xóm giữa Ngân Điền (xã Sơn Hà)). 

Đến  nay, 3 địa phương trong tỉnh có ca bệnh xác định trong cộng đồng, gồm: 

TP. Tuy Hòa (25 ca), huyện Sơn Hòa (11 ca), TX. Đông Hòa (2 ca) đang thực 

hiện phong tỏa 21 khu vực: TP. Tuy Hòa (13 khu vực); TX. Đông Hòa (6 khu 

vực); huyện Sơn Hòa (2 khu vực). 



 

- Đã ban hành Thông báo khẩn số 10 và 11 tìm người có mặt tại các địa 

điểm có nguy cơ.  

- Truyền thông hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19. Từ ngày 

ngày 24-26/6/2021 đã có 1.979 người cài đặt Bluezone. Đến 17h ngày 26/6/2021  

tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/Tổng smartphone toàn tỉnh đạt: 20,48%.  
Trân trọng báo cáo./. 

 

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

- Đ/c Trần Hữu Thế – Chủ tịch UBND tỉnh, 

    Trưởng BCĐ PC dịch của tỉnh (b/c); 

- Đ/c Đào Mỹ - PCT. UBND tỉnh, 

   Phó trưởng BCĐ PC dịch của tỉnh (b/c); 

- Các thành viên BCĐ PC dịch của 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. 
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GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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