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BÁO CÁO  

Ca bệnh Dương tính với SARS-CoV- 2 ngày 24/10/2021  

 

Sở Y tế Bắc Kạn nhận được báo cáo số 1961/BC-KSBT ngày 24/10/2021 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về ca bệnh dương tính với vi rút SARS-

CoV-2, cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CA BỆNH DƯƠNG TÍNH 

1. Thông  tin chung 

- Họ và tên: T.T.D, mã BN: 885818, 20 tuổi, giới tính: Nữ. 

- Địa chỉ thường trú: Thôn Nà Vịt, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn. 

- Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Người bệnh đã được tiêm 02 mũi vắc xin Vero cell: Mũi 1 tiêm ngày 

19/8/2021; Mũi 2 tiêm ngày 10/9/2021. 

2. Dịch tễ 

Bệnh nhân T.T.D vào Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19/02/2021, lưu trú 

tại nhà trọ địa chỉ: số 57A, phường Thạch Xuân, Quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh cùng bố, mẹ nuôi và anh trai. Trong thời gian 4 tháng gần đây, do giãn cách 

xã hội nên chỉ ở nhà, gia đình không ai mắc covid-19. Trong quá trình ở trọ cả 

nhà không tụ tập cũng như tiếp xúc với các phòng bên cạnh. 

3. Lịch trình di chuyển và tiếp xúc của bệnh nhân  

- Hồi 15h ngày 20/10/2021 đi làm xét nghiệm Test nhanh Sar-Cov-2 tại 

phòng khám đa khoa Phú Long, địa chỉ: 22/3 Hà Huy Giáp, Phường Thạch Xuân, 

Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian thực hiện test nhanh chỉ có 

một mình và 1 nhân viên y tế. Kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính với Sar-

Cov-2. 

- Lịch trình trở về tỉnh Bắc Kạn: 

 Hồi 11h30p ngày 21/10/2021, người bệnh được anh trai đưa ra sân bay 

Tân Sơn Nhất bằng xe máy, có mặt tại sân bay lúc 12h. Do bị nhỡ chuyến bay 
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nên đặt vé bay vào 16h 40 cùng ngày, ở sân bay không tiếp xúc với ai. Đến hồi 

16h10 làm thủ tục bay tại quầy bay cổng H hãng BamBoo lên chuyến bay có mã 

QH240, số nghế 47C, cùng hàng ghế ngồi có khách nữ nhưng không tiếp xúc. 

Quá trình trình bay luôn sử dụng đồ bảo hộ, gồm: Kính mắt, khẩu trang, áo bảo 

hộ, găng tay. Chuyến bay có 73 hành khách gồm: Bắc Kạn: 01; Hà Nam: 02; Hà 

Nội: 43; Hải Dương: 1; Hòa Bình: 1; Hưng Yên: 10; Lai Châu: 1; Lào Cai; 02; 

Nam Định: 4; Phú Thọ: 1; Tuyên Quang; 2; Thái Bình: 02; Thanh Hóa: 01; Vĩnh 

Phúc: 02. 

Khoảng 17h50 ngày 21/10/2021 máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài, sau 

khi xuống sân bay cởi bỏ áo bảo hộ trên người, vẫn sử dụng khẩu trang và găng 

tay, sau đó bắt xe tắc xi biển số BKS 20A- 35233, họ và tên lái xe: Vũ Đình Tứ, 

sinh năm 1990, địa chỉ: Số nhà 28, tổ 11C, phường Đức Xuân, thành Phố Bắc 

Kạn, trong quá trình di chuyển lái xe có đeo khẩu trang, không bật điều hòa, mở 

kính cửa xe, hạn chế giao tiếp.  

Xe di chuyển thẳng đến Trạm y tế xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn 

khoảng  21h30 phút cùng ngày để thực hiện khai báo Y tế, trong quá trình di 

chuyển không dừng đỗ dọc đường.  

Qua khai báo y tế đối chiếu vùng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12 

là vùng cấp độ 3 nên hướng dẫn về nhà tự theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, gia đình 

không đồng ý cho về nhà vì không có phòng riêng, nên xin ở lại Trạm Y tế để tự 

cách ly. Tại Trạm Y tế xã Nông Thượng có 01 bác sĩ, 02 y sỹ tiếp xúc với người 

bệnh, trong quá trình tiếp xúc giữ khoảng cách 01m và đeo khẩu trang, kính chắn 

giọt bắn. 

Ngày 22/10/2021, Trung tâm Y tế thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm gửi 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Hồi 16 giờ 15 phút ngày 23/10/2021 có kết 

quả dương tính với SARS-Cov-2. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính với SARS-

Cov-2 ngày 23/10/2021 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 ngành Y tế đã báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 cấp tỉnh để chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch. 

Sở Y tế chỉ đạo ngay Bệnh viện đa khoa tỉnh đưa trường hợp dương tính 

này về khu cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh theo dõi sức khỏe và điều 
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trị theo quy định. Tình trạng hiện tại: Người bệnh có sức khỏe bình thường, 

không ho, không sốt, không khó thở. 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố 

Bắc Kạn rà soát, truy vết thần tốc và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan. 

- Chỉ đạo tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các phòng, khuôn viên tại 

Trạm Y tế xã Nông Thượng, tỉnh Bắc Kạn nơi người bệnh lưu trú, cách ly. 

2. Kết quả hoạt động triển khai 

- Ngay khi nhận được thông tin kết quả xét nghiệm, Trung tâm Y tế thành 

phố đã tiến hành điều tra, truy vết lịch trình đi lại, lịch sử tiếp xúc của ca bệnh. 

Kết quả xác định có 04 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1), đã 

đưa các F1 đi cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Bắc Kạn và lấy mẫu xét 

nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lúc 21h45 ngày 23/10/2021, kết 

quả xét nghiệm ngày 24/10/2021 cho kết quả âm tính với SARS-Cov-2. 

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế thành 

phố Bắc Kạn tiến hành rà soát các trường hợp F2 và tư vấn các trường hợp F2 

thực hiện khai báo Y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện 5K theo quy 

định; nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì liên hệ ngay với Trạm Y tế xã để tư 

vấn, hướng dẫn. 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bện tật tỉnh triển khai thông báo đến các 

tỉnh có công dân đi cùng chuyến bay để thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG 

DỊCH TIẾP THEO 

          1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm Công 

văn số 6961/UBND-VXNV ngày 17/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

Hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

2. Với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

2.1. Bệnh viện đa khoa tỉnh: Đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ 

cho công tác điều trị và thực hiện nghiêm các quy trình chuyên môn kỹ thuật tại 

khu điều trị và khu cách ly tập trung cho trường hợp F0; đảm bảo quản lý, thu 

gom và xử lý chất thải lây nhiễm tại khu cách ly, điều trị theo đúng quy định. 

2.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 



4 
 

- Tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần theo quy định. 

Thông báo đến các tỉnh có công dân đi cùng chuyến bay với người bệnh T.T.D  

để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

2.3. Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn 

- Tiếp tục theo dõi sức khỏe các trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung 

Trường Cao đẳng Bắc Kạn.  

- Tham mưu cho UBND và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành 

phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Nông Thượng thông báo đến người dân đã từng 

đến Trạm Y tế trong khoảng thời gian từ ngày 22/10/2021 đến ngày 23/10/2021 

tự theo dõi sức khỏe tại nhà; trường hợp có ho, sốt, khó thở thì liên hệ với Trạm 

Y tế khai báo để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19; đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân trên địa bàn không chủ quan, lơ 

là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm quy định 

5K của Bộ Y tế. 

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

SARS-CoV2  ngày 24/10/2021./. 

 

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 
- Bộ Y tế; 

- Cục Y tế Dự phòng; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban xây dựng Đảng. 

- CT, các PCT UBND tỉnh:  

- Các TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- BGĐ SYT; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Ban BVCSSK CB tỉnh; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Mạnh Cường 
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