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          Đình Lập, ngày     tháng 4  năm 2020 

BÁO CÁO 

Rà soát danh sách người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội 

 

 

 Thực hiện Công văn số 604/CV-BCĐ ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 về rà soát danh người dân đã đến bệnh viện Bạch 

Mai - Hà Nội. UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

 1. Tổng số người điều tri ̣ nôị trú từ Bêṇh viêṇ Bac̣h Mai có trong 

danh sách: 01, trong đó: 

- Số người đa ̃qua 14 ngày: 0 

-Số người trong 14 ngày đang giám sát /trên tổng số người trong 14 ngày: 

01 (Danh sách kèm theo); 

1.1. Số người điều tri ̣nôị trú taị các khoa Thần kinh , Khoa Tim mac̣h, 

Trung tâm các bệnh Nhiệt đới và đến khu Khu căng tin của Bệnh viên: 

+ Tổng số: 0  

+ Số người đươc̣ lấy mâũ XN: 0 , Kết quả XN: 0 

+ Số người đươc̣ giám sát cách ly taị cơ sở y tế: 0 

+ Số người đươc̣ cách ly tâp̣ chung: 0 

+ Số người đươc̣ cách ly tại nhà: 0 

- Số người chăm sóc bêṇh nhân: 0 

- Số người đến thăm, lái xe, và những người liên quan khác: 0 

1.2. Số người điều tri ̣nôị trú ngoài danh sách gửi từ SYT gửi: 

- Số người đa ̃qua 14 ngày/tổng số: 01 (Danh sách kèm theo) 

- Số người trong 14 ngày/tổng số: 0 

Trong đó: 

+ Số người đươc̣ lấy mâũ XN: 01 

+ Số người có kết quả XN (-) tính:........................................... 

+ Số người đươc̣ giám sát cách ly taị cơ sở y tế: 0 

+ Số người đươc̣ cách ly tâp̣ chung: 0 

+ Số người đươc̣ cách ly taị nhà: 01 

- Số người chăm sóc bêṇh nhân: 05 (Danh sách kèm theo) 

- Số người đến thăm, lái xe, và những người liên quan khác:.................... 

2. Tổng số người điều tri ̣ ngoaị trú từ Bêṇh viêṇ Bac̣h Mai có trong 

danh sách: 03, trong đó: 

- Số người đa ̃qua 14 ngày/tổng số: 02 (Danh sách kèm theo) 

- Số người trong 14 ngày/trên tổng số: 01 (Danh sách kèm theo), trong đó: 

+ Số người đươc̣ lấy mâũ XN: 01 

+ Số người có kết quả XN: 0 



+ Số người đươc̣ giám sát cách ly taị cơ sở y tế: 0 

+ Số người đươc̣ cách ly tâp̣ chung: 0 

+ Số người đươc̣ cách ly taị nhà: 01 

- Số người chăm sóc bêṇh nhân: 4 (Danh sách kèm theo) 

- Số người đến thăm, lái xe, và những người liên quan khác:.................... 

4.  Số người điều tri ̣ ngoaị trú ngoài danh sách gửi từ SYT gửi: 

- Số người đa ̃qua 14 ngày/tổng số: 0 

- Số người trong 14 ngày đang giám sát/tổng số: 0 

+ Số người đươc̣ lấy mâũ XN: 0 

+ Số người có kết quả XN: 0 

+ Số người đươc̣ giám sát cách ly taị cơ sở y tế: 0 

+ Số người đươc̣ cách ly tâp̣ chung: 0 

+ Số người đươc̣ cách ly taị nhà: 0 

- Số người chăm sóc bêṇh nhân: 0 

- Số người đến thăm, lái xe, và những người liên quan khác: 0 

 Trên đây là báo cáo kết quả  danh người dân đến bệnh viện Bạch Mai – 

Hà Nội./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các TVBCĐ theo QĐ số 89/QĐ-UBND; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP UBND huyện;  

 - Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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