TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH THUẬN
THÔNG BÁO NHANH 01 CA MẮC MỚI
(BN46385)
(Ngày 17/07/2021)
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận thông báo nhanh về một số
thông tin liên quan đến ca mắc mới (BN46385) trên địa bàn tỉnh như sau:
Bệnh nhân Covid-19
Công tác giám sát, phát hiện: BN46385(P.V.Đ), 1961. Nghề nghiệp: Nghỉ
hưu. Địa chỉ 228/3 đường 21/8, Khu phố 6, phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang Tháp Chàm.
Lúc 11giờ ngày 15/07/2021 hẻm 228, khu phố 6, phường Phước Mỹ được
UBND phường Phước Mỹ, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm phong tỏa để điều tra dịch
tễ do có người bệnh Covid-19, hộ gia đình BN46385 có 03 người (chồng, vợ, con).
Lúc 23h cùng ngày cán bộ trạm Y tế đến nhà lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, 11h
ngày 16/7/2021 có kết quả xét nghiệm nghi ngờ chưa xác định được nên CDC đề
nghị TTYT Tp.Phan Rang – Tháp Chàm chuyển 03 người trong hộ gia đình vào
cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng KTQPAN/Trung đoàn
BB896 tỉnh Ninh Thuận để lấy mẫu xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm khẳng
định SARS-CoV-2: Dương tính (lúc 9 giờ 00 ngày 17/7/2021). Mã số: BN46385
Công tác điều tra dịch tễ, truy vết:
Hộ gia đình BN46385 liền kề nhà BN38401 tại khu phố 6, Phước Mỹ,
Tp.Phan Rang – Tháp Chàm và có mối quan hệ bà con.
Bước đầu xác định có 08 người thuộc F1, đã được chuyển vào cách ly tập
trung. Kết quả xét nghiệm lần 1 của vợ và con âm tính; 06 người còn lại đang chờ
kết quả xét nghiệm.
Hiện tại sức khỏe bình thường. Bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện
Lao và bệnh phổi để cách ly và điều trị.
Lịch trình di chuyển trong tỉnh của BN46385 sẽ được CDC cập nhật hàng
ngày trong thông báo truy vết dịch tễ trên cổng thông tin điện tử tỉnh.
Tính từ ngày 03/07/2021 đến 16giờ00 17/07/2021 toàn tỉnh phát hiện 31
người bệnh Covid-19, trong đó có 14 ca có nguồn lây xâm nhập từ TpHCM, Đồng
Nai về địa phương; 03 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung và 14 ca do lây
nhiễm thứ cấp trong cộng đồng có nguồn lây từ 02 bệnh nhân BN38401,
BN37531. Hiện tại chưa phát hiện thêm nguồn lây mới.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đề nghị người dân, bình tĩnh,
yên tâm, tin tưởng. Đề nghị mọi người theo dõi thông tin CDC thường xuyên cập
các địa điểm dịch tễ liên quan các bệnh nhân Covid-19 đã từng đến/luu trú trên địa
bàn để khai báo y tế khi thấy mình có liên quan đến các địa điểm công bố và tích
cực, tự giác khai báo y tế trung thực để góp phần khống chế dịch sớm nhất ./.
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