TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH THUẬN
THÔNG BÁO NHANH 10 CA MẮC MỚI
(BN38393, BN38395, BN38396, BN38397, BN38399, BN38400, BN38401,
BN38402, BN38403, BN38404)
(Ngày 15/7/2021)
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận thông báo nhanh về một số thông
tin liên quan đến 10 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh như sau:
Bệnh nhân 1
Công tác giám sát phát hiện: BN38393, sinh năm 1989, địa chỉ: Khu phố 3,
phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang-TC, có quan hệ họ hàng với BN37536 (được phát hiện
trước đó ngày 14/07/2021).
Lịch trình: Ngày 08/7/2021 dự đám giỗ tại nhà BN37536. Từ ngày 09/7/2021 đến
ngày 10/7/2021 không đi ra ngoài tỉnh, chỉ ăn sáng, uống cafe và đi rẫy; đến ngày
11/7/2021 bệnh nhân thấy sốt, ho và đi mua thuốc uống. Lúc 16h ngày 14/7/2021 làm
xét nghiệm test nhanh kháng nguyên lần 1 dương tính. Kết quả xét nghiệm khẳng định
dương tính SARS-CoV-2 lúc 11h10 ngày 15/7/2021. Bệnh nhân đã được chuyển về
Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly và điều trị. Hiện tại sức khỏe bình thường.
Bệnh nhân 2, 3, 4, 5
Công tác giám sát phát hiện: BN38395, BN38396, BN38397, BN38399 cùng địa
chỉ: Khu phố 5, phường Phủ Hà, Tp Phan Rang-TC. Các trường hợp 2,3,4,5 là thân nhân
gồm (vợ, con, cháu) thuộc diện F1 của BN38393, đã cách ly tập trung ngày 14/07/2021
tại trường Cao đẳng nghề cơ sở 1 tỉnh Ninh Thuận. Kết quả xét nghiệm khẳng định
dương tính SARS-CoV-2 lúc 11h10 ngày 15/7/2021. Bệnh nhân đã được chuyển về
Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly và điều trị. Hiện tại sức khỏe bình thường và ổn định.
Bệnh nhân 6, 7, 8, 9 và 10
Công tác giám sát phát hiện: BN38400 sinh năm 1959, địa chỉ: Khu phố 8,
phường Phước Mỹ, Tp Phan Rang-TC; BN38401 sinh năm 1982, địa chỉ: Khu phố 6,
phường Phước Mỹ, Tp Phan Rang-TC; BN38402 sinh năm 1990, địa chỉ: Khu phố 3,
phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang-TC; BN38403 sinh năm 1961 và BN38404 sinh năm
1964, cùng địa chỉ: Khu phố 2, phường Đài Sơn, Tp Phan Rang-TC, tỉnh Ninh Thuận.
Các trường hợp 6, 7, 8, 9, 10 là F1 của BN37536 là bạn bè, họ hàng vào ngày
08/07/2021 đã cùng tham dự tiệc đám giỗ tại nhà BN37536 và đã được truy vết cách ly
tập trung ngày 14/07/2021 tại trường Cao đẳng nghề cơ sở 1 tỉnh Ninh Thuận. Kết quả
xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 lúc 11h10 ngày 15/7/2021. Bệnh nhân
đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly và điều trị.
Kết quả điều tra dịch tễ cho biết BN38401 có tiền sử đã từng tiếp xúc gần và cùng
lái chung xe tải với BN37531(KP4, TT.Phước Dân, được phát hiện ngày 14/07/2021)
vận chuyển hàng hóa vào TpHCM, Đồng Nai về Ninh Thuận từ ngày 03-05/07/2021.
Tại đám giỗ nhà BN37536 cả 10 trường hợp trên được xác định là F1của BN38401 (phát
hiện ngày 14/07/2021) được xem là nguồn lây chính cho 10 người (BN38393, BN38395,
BN38396, BN38397, BN38399, BN38400, BN3840, BN37536, BN38402, BN38403,
BN38404) đều được truy vết khẩn cấp, tổ chức cách ly sớm từ chiều và đêm ngày
14/07/2021. Ứng dụng công nghệ thông tin, truy xuất dữ liệu lịch trình di chuyển của
BN37536 từ ngày 01/07/2021 đến ngày 14/07/2021 không di chuyển ta ngoài 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./.

