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BÁO CÁO NHANH 

01 trường hợp Dương tính với SARS-CoV 2 ngày 17/7/2021 

 

Hồi 14 giờ 00 ngày 17/7/2021, Sở Y tế Bắc Kạn nhận được báo cáo từ Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về kết quả xét nghiệm của 01 trường hợp dương tính 

SARS-CoV-2 đang thực hiện cách ly tại nhà, trú tại tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn, Sở Y tế báo cáo như sau: 

I. THÔNG TIN CA BỆNH DƯƠNG TÍNH 

- Họ và tên: Đặng Thị Huệ, sinh năm 1987, 

- Địa chỉ: Tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Ngày 17/6/2021 ca bệnh Đặng Thị Huệ khởi hành từ quốc gia UGALDA 
(Llampala) bằng máy bay số hiệu VN0018, số ghế 33K. Quá cảnh ở Ethiopjan ngày 

17/6/2021, số hiệu máy bay ET335 (46D). Ngày 18/6/2021 quá cảnh ở Pari (Pháp), số 

hiệu máy bay ET 704 (36C). Nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hồi 

8h00 ngày 19/6/2021. Sau đó cách ly tập trung tại Trung đoàn bộ binh 568 - cơ sở 1, 
xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Thời gian cách ly 21 ngày thực 

hiện lấy mẫu xét nghiệm 04 lần đều âm tính. 

- Ngày 10/7/2021 công dân tự về nơi cư trú bằng xe tắc xi Hà Lan, tự cách ly 

tại nhà 07 ngày theo quy định 

- Ngày lấy mẫu: Ngày 16/7/2021 (ngày thứ 07 tại nhà). 

- Ngày có kết quả xét nghiệm dương tính: 17/7/2021(Bằng phương pháp 

Realtime RT-PCR) 

- Tình trạng hiện tại: Người bệnh có sức khỏe bình thường, không ho, không 

sốt, không khó thở. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI 

- Sau khi nhận thông tin người bệnh dương tính với SARS-CoV 2, Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch ngành y tế đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BCĐ PC 

Dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn, đồng thời triệu tập họp khẩn các thành viên của 
ngành y tế và dự họp cùng BCĐ PC Covid-19 Thành phố. Trong đó tập trung chỉ 

đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh, Trung tâm Y tế thành phố triển khai ngay các 

biện pháp phòng chống dịch tại khu công dân tự cách ly theo quy định: 

+ Chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh 

đưa ngay ca bệnh về khu cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh bằng xe 

chuyên dụng(hồi 16h30 phút ngày 17/7/2021). 
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+ Thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực hành lang khu cách ly và tiến 

hành khử khuẩn tại khu cách ly điều trị.  

 - Chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố rà soát, truy vết thần tốc và lấy mẫu xét 
nghiệm các trường hợp F1, triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các 

điểm ca bệnh đã đến theo đúng quy định và lên phương án phong tỏa tạm thời khu 

vực xuất hiện ca bệnh nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan. Trước mắt xác định 

được các mốc dịch tễ của BN Đặng Thị Huệ 34 tuổi, tại tổ 2, phường Chí kiên 

đã đến:  

+ Chuyến xe Hà Lan Thái Nguyên về Bắc Kạn lúc 12h30 ngày 10/7/202, 

trên xe 6 người; 

+ Ngày 10/7/2021 hồi 15h30 Quán gội đầu tại Quỳnh Tây; 

+ Ngày 16h  ngày 15/7/2021 đến nhà em gái tại tổ 1, phường Đức Xuân,  

Hiện Lực lượng an ninh và nhân viên y tế đang tiếp tục truy vết, đưa các 

trường hợp tiếp xúc gần (F1) vào khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng 

cộng đồng, xét nghiệm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương lập các 
chốt kiểm dịch tại các địa điểm: Nơi cư trú của bệnh nhân và phong tỏa diện hẹp 

khu bệnh nhân từng ghé qua trong 7 ngày qua. 

III. ĐỀ XUẤT:  

Qua họp BCĐ PC dịch Covid-19 ngành y tế, các thành viên đã thống nhất 

đề xuất với UBND tỉnh: 

- Tại khu dân cư nơi bệnh nhân cư trú: Thực hiện Cách ly xã hội theo Chỉ 

thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Tại tất cả các xã/phường trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn: Thực hiện theo 

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Khi có diễn biến mới sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp. 

Trên đây là báo cáo nhanh của Sở Y tế về việc thông tin về ca dương tính 

SARS-CoV2 ngày 17/7/2021./. 

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 
- Bộ Y tế (báo cáo); 
- Cục Y tế Dự phòng; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh:  

- Các TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- BGĐ SYT; 
- Các phòng chức năng SYT; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 
- Ban BVCSSKCB tỉnh; 
- Lưu: VT, NVY. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạc Văn Nam 
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