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BÁO CÁO NHANH 

Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Hạ Hòa ngày 

18/8/2021. 

 

1. THÔNG TIN VỀ 01 TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH 

1.1 Thông tin chung 

- Họ và tên: Nguyễn Duy Cường.    Giới tính: Nam;         

  Sinh năm: 2000           Số điện thoại: 0868.388.504. 

     - Nghề nghiệp: Lao động tự do.  

     - Địa chỉ:  Cổng Kingcrown – Bavet - MộcBài - Campuchia                                                      

           - Nơi cư trú: Khu 6  – Hà Lương– Hạ Hòa – Phú Thọ. 

1.2 Thông tin dịch tễ 

Anh Nguyễn Duy Cường đi lao động tại Mộc Bài - Campuchia về Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị với chẩn đoán: U07.1- COVID-19 xác định 

(có kết quả xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 dương tính); R05H0 từ 19h 

ngày 24/7/2021, ra viện lúc 11h00 phút ngày 08/8/2021. 

 Ngày 08/8/2021 trở về địa phương bằng ô tô của Bệnh viện Tây Ninh, 

ngày 09/8/2021 về đến Cam Ranh làm xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 

có kết quả: Âm tính.     

 Ngày 10/8/2021, về đến Hà Lương , xe ô tô chở anh Cường đến Trạm Y 

tế khai báo y tế. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Hà Lương ra 

quyết định cách ly tại nhà từ ngày 10/8/2021 đến 24/8/2021 và tiến hành lấy 

mẫu xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR cụ thể như sau: 

Ngày 11/8/2021: Âm tính(mẫu đơn) 

Ngày 17/8/2021: Dương tính (mẫu gộp) 

Sáng ngày 18/8/2021, anh Cường được lấy mẫu xét nghiệm lại RT-PCR, 

kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 lúc 17h cùng ngày. 

Trong quá trình cách ly tại nhà anh Cường đã thực hiện theo đúng hướng 

dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. 
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1.3  Các đáp ứng nhanh đã triển khai. 

- Trung tâm Y tế đã tiến hành điều tra dịch tễ, thu thập thông tin, lịch trình 

di chuyển và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR của bệnh nhân Cường. 

- Tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày với người bệnh Nguyễn Duy Cường 

theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR theo 

quy định. 

2. NHẬN ĐỊNH 

- Mặc dù anh Cường cho kết qủa dương tính với SARS - CoV-2 nhưng 

xét nghiệm chỉ số Ct > 30, tuy nhiên theo tiêu chuẩn ra viện tại Quyết định 

3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị COVID-19 thì anh Cường có tải lượng vi rút thấp, ít có khả năng 

lây nhiễm cho người khác, đủ điều kiện để cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. 

- Sau khi trở về địa phương Anh Cường đã tuân thủ các quy định các ly y 

tế nhà không tiếp xúc với những người xung quanh nên khả năng lây nhiễm 

bệnh ra cộng đồng là không có. 

3. CÁC BIỆN PHÁP ĐÁP ỨNG TIẾP THEO 

3.1. Giao Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Hà Lương tiếp 

tục quản lý chặt chẽ, theo dõi sức khỏe đối với trường hợp nêu trên. 

3.2.Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR theo quy định. 

3.3. Cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của 

huyện 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 dương tính với SARS-CoV-2 trên 

địa bàn huyện Hạ Hòa ngày 18/8/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 huyện Hạ Hòa trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Đc Nguyễn Trung Kiên - UV BTV TU,  

Trưởng ban Nội chính TU; (b/c) 

- Sở Y tế; 
- TT huyện ủy, TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT huyên; 
- TVBCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện; 
- UBND các xã, thị trấn 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: YT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Anh Vũ 
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