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Phú Thọ, ngày          tháng 7 năm 2021 

BÁO CÁO NHANH 

Kết quả điều tra trường hợp công dân tỉnh Phú Thọ trở về từ Tp. Hồ Chí Minh 

có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2  

 

Vào 17h30 ngày 20/7/2021, Sở Y tế Phú Thọ nhận được thông tin từ Bệnh viện 

đa khoa tỉnh về có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Cẩm 

Khê. Sau khi nhận được thông tin liên quan, Sở Y tế phối hợp với Huyện ủy, UBND, 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Khê và xã Phượng Vỹ để chỉ 

đạo, tổ chức triển khai các đáp ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 
Kết quả điều tra, rà soát cụ thể như sau: 

1. Thông tin chung 

Họ và tên: Nguyễn Đức Thiện;  Giới: Nam           Năm sinh: 1990   

Nghề nghiệp: Kinh doanh Gas. 

Địa chỉ tạm trú: 630/31, Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, 

TP. Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ thường trú: Khu Đông Thịnh, Phượng Vỹ, Cẩm Khê, Phú Thọ. 

2. Tiền sử dịch tễ 

- Anh Thiện vào TP. Hồ Chí Minh sống và làm nghề kinh doanh gas từ tháng 

4/2021. 

- Ngày 16/07/2021: anh Thiện đã được làm test nhanh tại Tp. Hồ Chí Minh cho 

kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

- Ngày 17/07/2021: 

+ Khoảng 7h30 phút anh Thiện di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất, đến 09h35 
lên chuyến bay số hiệu VJ140, ghế số 36C về sân bay Nội Bài lúc 11h45  (ngày 

19/7/2021, tỉnh Hà Giang phát hiện 04 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên 

chuyến bay này, hiện tại các trường hợp F0 không nhớ số ghế ngồi). 

+ Sau khi xuống máy bay, anh Thiện thuê xe taxi (taxi dù, không nhớ rõ biển số 

xe) ra ngã ba Kim Anh bắt ô tô khách Hậu Tuyết (địa chỉ: xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê) 

về đến nhà khoảng 16h30. Trên xe từ Hà Nội về có 04 người (bao gồm anh Thiện và 03 

người nhà xe đều đeo khẩu trang). Do đi từ TP. Hồ Chí Minh về nên khi về nhà anh 

Thiện được bố trí ở nhà riêng một mình (vợ, con di chuyển sang ở cùng ông bà ngoại).  

+ Đến 17h15, anh Thiện đi xe ra Trạm Y tế xã Phượng Vỹ khai báo y tế và được 

bác sỹ Trần Xuân Huy - Trưởng Trạm Y tế xã Phượng Vỹ hướng dẫn, báo cáo BCĐ 

PCD xã Phượng Vỹ ban hành Quyết định cách ly tại nhà, nơi cư trú để áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

- 17 giờ 40 ngày 19/7/2021, anh Thiện được Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê lấy 

mẫu gửi bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xét nghiệm RT-PCR, đến 06h00 ngày 

20/7/2021 cho kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Đến 06h30 ngày 
20/7/2021, anh Thiện được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 02, cho kết quả khẳng định 
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dương tính SARS-CoV-2. 

Trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú, anh Thiện tuân thủ các biện pháp 

phòng chống dịch theo hướng dẫn. Hàng ngày được mẹ đẻ mang cơm đến để ở cổng và 

gọi điện báo cho anh Thiện ra lấy. Ngoài ra không tiếp xúc với ai.  

3. Kết quả truy vết và xử lý đáp ứng nhanh đến thời điểm báo cáo 

 Ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh nêu trên, Sở Y tế đã chỉ đạo các 

đơn vị triển khai ngay các đáp ứng nhanh y tế, qua đó: 

3.1. Đã xác định đến thời điểm báo cáo:  

- 06 F1 bao gồm: 03 người nhà xe, 01 cán bộ y tế tiếp nhận khai báo y tế và 02 

công dân xã Phượng Vỹ, Cẩm Khê. 

- 23 F2; 

- 39 F3 liên quan đã được rà soát, truy vết. 

Các trường hợp F1, F2, F3 đang tiếp tục được các đội đáp ứng nhanh điều tra, 

truy vết. 

3.2. Các biện pháp đã triển khai: 

- Chỉ định chuyển trường hợp F0 về Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ để cách ly, 

theo dõi và điều trị SARS-CoV-2 theo quy định. 

-  Chỉ định chuyển 06 F1 về cách ly y tế tại Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh (tại 

Ban Bảo về CSSK cán bộ tỉnh cũ); các F1 đã được thực hiện test nhanh kháng nguyên 

cho kết quả 04/06 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2. 

- Toàn bộ 23/23 F2 đã được lấy mẫu và gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh để thực 

hiện xét nghiệm RT-PCR. 

- Tổ chức điều tra, truy vết các trường hợp F2, F3 liên quan. 100% trường hợp 

F2 sau khi rà soát đã được các địa phương ban hành Quyết định áp dụng cách ly y tế tại 

nhà, nơi cư trú. Hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe đối với các F3 liên quan.  

- Tổ chức phun khử khuẩn tại nhà, gia đình khu vực F0 và các khu vực có nguy 

cơ cao (các hộ gia đình F1, F2 lưu trú). 

4. Nhận định 

Đây là ca F0 xâm nhập từ thành phố Hồ Chí Minh về địa bàn tỉnh, đã được phát 

hiện, xử lý kịp thời, triệt để. Không có nguy cơ SARS-COV-2-COV-2 lan rộng trong 

cộng đồng tại xã Phượng Vỹ và các xã vùng xung quanh bởi: 

- Ngày 16/7/2021 (trước khi về 01 ngày) trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm 

sàng lọc SARS-COV-2-COV-2 âm tính tại thành phố Hồ Chí Minh. Tới khi được phát 

hiện dương tính ngày 20/7 vẫn trong chu kỳ lây nhiễm thứ nhất hoặc giai đoạn sớm của 

chu kỳ lây nhiễm thứ hai.  

- Ngay sau khi về đã có ý thức, tự giác khai báo y tế và được chính quyền địa 

phương áp dụng cách ly y tế tại nhà. Sau đó trong 3 ngày đầu, đã được phát hiện dương 

tính. Trong khoảng thời gian này, F0 chưa tiếp xúc nhiều người và không bỏ sót/bỏ quên 

những người đã gặp, rất thuận lợi quá trình truy vết. Đến thời điểm báo cáo, số F1 xác 

định được 06 trường hợp, chỉ khu trú tại xã Ngô Xá và xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê.  

- Công tác khoanh vùng, truy vết thực hiện kịp thời, gọn, triệt để.  

- Các biện pháp cách ly tại nhà F2, xử lý thanh khiết môi trường…đã được thực 

hiện theo quy định. 
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- Đã có 4/6 F1 có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính.  

5. Các biện pháp đáp ứng tiếp theo 

5.1. Tiếp tục khẩn trương rà soát, truy vết tất cả các trường hợp liên quan để áp 

dụng biện pháp xử lý theo quy định. 

5.2. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR đối với toàn bộ F1, 

F2 sau khi rà soát, truy vết tại các địa phương. 

5.3. Tổ chức cách ly y tế: 

- Không triển khai phong tỏa khu vực gia đình F0 sinh sống. Tuy nhiên, tổ chức 

lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu các gia đình xung quanh nhà F0 sinh sống (trong bán 

kính khoảng 200 m) áp dụng tự theo dõi sức khỏe tại nhà, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 để thực hiện khẳng định bằng RT-PCR. 

- Các trường hợp F1, F2, F3 khác sau khi rà soát bổ sung khẩn trương áp dụng 

theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế. 

5.4. Cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về ca 
bệnh COVID-19 để người dân chủ động nắm bắt tình hình; đồng thời thực hiện khai báo 

y tế khi tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh chủ động. 

 

Trên đây là báo cáo nhanh trường hợp công dân tỉnh Phú Thọ trở về từ Tp. Hồ 
Chí Minh có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, Sở Y tế trân 

trọng báo cáo./. 

  
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (để b/cáo); 
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/cáo); 
- Các đ/c trong BTV Tỉnh ủy (để b/cáo); 
- Các Ban xây dựng Đảng (để b/cáo); 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- BCĐ PCD COVID-19 của tỉnh (để b/cáo); 
- GĐ và các PGĐ SYT; 
- UBND các huyện, thị, thành; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng TTĐT tỉnh; 
- Các phòng thuộc SYT; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 
- Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành; 
- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Thọ 
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