
   

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH THUẬN 

THÔNG BÁO NHANH 4 CA MẮC MỚI  

(BN55971, BN55972, BN55973, BN55974) 

(Ngày 19/7/2021) 
 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận thông báo nhanh về một số 

thông tin liên quan đến 4 ca mắc mới (BN55971, BN55972, BN55973, BN55974) 

trên địa bàn tỉnh như sau: 

Sau khi phát hiện 05 BN tại khu phố 4, Phước Dân, Ninh Phước vào ngày 

14/07/2021. CDC phối hợp TTYT Ninh Phước đã lập kế hoạch chủ động giám sát, 

tầm soát bằng kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên xét nghiệm để phát hiện người nhiễm 

bệnh Covid-19 tại các chợ trên địa bàn thị trấn Phước Dân. 

Ngày 18/7/2021 lúc 10h, Trạm Y tế tiến hành lấy mẫu gộp (5) tại các chợ 

gồm: 134 người, trong đó: Bàu trúc 14, Phú Quý 75, Bình Quý 30, Long Bình 15, 

gửi CDC xét nghiệm sàng lọc, kết quả có một mẫu gộp (+) lúc 21giờ40 ngày 

18/7/2021, sau đó, tiến hành xét nghiệm mẫu đơn đến 9h00 ngày 19/7/2021 có kết 

quả xét nghiệm SARS-CoV-2 khẳng định. Ghi nhận chùm 03 ca.  
 

BN55971  BN55972  BN55973 

Công tác giám sát phát hiện: BN55971 (ĐTĐ), 1964. Nữ. Nghề nghiệp: 

Buôn bán và BN55972 (TNL) là cháu BN55971. Địa chỉ: Khu phố 12, thị trấn 

Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

BN55971 Hàng ngày (khoảng 4h30) đi lấy hàng từ chợ đầu mối Tấn Tài lấy 

hàng rau, trái cây về bán tại chợ làng (Bàu Trúc), ngày 15/7/2021 bệnh nhân mệt 

mỏi, sốt mua thuốc và tự điều trị tại nhà. Đến 9h00 ngày 19/7/2021, kết quả xét 

nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 . Bệnh nhân đã được chuyển về 

bệnh viện Lao và bệnh phổi để cách ly và điều trị. Hiện tại sức khỏe bình thường. 

BN55973 (ĐTH), 1979. Nữ. Nghề nghiệp: Buôn bán. Địa chỉ: Khu phố 12, 

thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. BN55973 nhà liền kề, bà 

con với BN55971. Hàng ngày (khoảng 4h00) lấy hàng từ cảng cá Đông Hải lấy cá 

về bán tại chợ làng (Bàu Trúc) gần bên cạnh gian hàng BN55971. Lúc 18h00 ngày 

17/7/2021 thấy người mệt mỏi đi mua thuốc về tự điều trị. Đến 9h ngày 19/7/2021, 

kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 . Bệnh nhân đã được 

chuyển về bệnh viện Lao và bệnh phổi để cách ly và điều trị. Hiện tại sức khỏe 

bình thường. 

BN55974 

Công tác giám sát phát hiện: (N.D.H), 1993. Nam. Địa chỉ: Kp5, phường 

Phủ Hà, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. BN55974 là F1, con của BN37536 (NTD). 

Đã cách ly tập trung tại tại trường Cao đẳng nghề cơ sở tỉnh Ninh Thuận ngày 

14/7/2021. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 3 Dương tính lúc 9h ngày 

19/7/2021. Bệnh nhân đã được chuyển về bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để 

cách ly và điều trị. Hiện tại sức khỏe bình thường. 

 



   

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy 03 trường hợp BN55971, BN55972 và 

BN55973 mới được phát hiện ngày 19/7/2021 thông qua công tác chủ động tầm 

soát của cơ quan y tế tại một chợ truyền thống (Bàu Trúc) là 03 trường hợp lây 

nhiễm trong cộng đồng. CDC và TTYT Ninh Phước đang tiếp tục điều tra dịch tễ, 

truy vết người có liên quan để ngăn chặn lây lan rộng. Một trường hợp BN55974 

trong khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề cơ sở tỉnh Ninh Thuận ngày 

14/7/2021. Nguồn lây đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Đến 

18giơ00 ngày 19/07/2021 ghi nhận 39 bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đề nghị người dân, bình tĩnh, 

yên tâm, tin tưởng. Tiếp tục thực hiện tích cực thông điệp 5K và quyết liệt cùng 

chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mạnh hơn, 

quyết tâm hơn, cùng chung tay sớm khống chế, khoanh vùng, dập dịch kịp thời 

không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng./. 

  


