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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Về việc khai báo y tế liên quan đến bệnh nhân COVID-19 thứ 17 đến 38 
__________ 

 

 

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, 

đến ngày 12/3/2020, Việt Nam đã ghi nhận 38 người mắc COVID-19, 16 người 

đã được chữa khỏi, 22 người đang được điều trị, 0 có tử vong. Tính từ trường 

hợp mắc COVID-19 thứ 17 đến 38, có thể tạm phân thành 4 nhóm như sau:  

1. Nhóm 16 bệnh nhân có liên quan đến chuyến bay VN0054 của 

VietNam Airlines (bệnh nhân thứ 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 33 và 35). 

2. Bệnh nhân thứ 18 là người đã đến Daegu, Hàn Quốc vào ngày 

17/02/2020, về Việt Nam ngày 04/3/2020, được cách ly tại khu tập trung của 

tỉnh Ninh Bình, ngày 07/3/2020, được chuyển đến khu cách ly khoa truyền 

nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để theo dõi và điều trị. 

3. Bệnh nhân thứ 32 khởi phát bệnh từ ngày 02/3/2020 tại Anh, được gia 

đình thuê máy bay riêng bay từ London (Anh) về sân bay Tân Sơn Nhất, nhập 

cảnh lúc 8 giờ 15 phút ngày 09/3/2020, hiện đang điều trị cách ly tại Bệnh viện 

Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Nhóm 4 bệnh nhân có liên quan đến bệnh nhân thứ 34 là doanh nhân nữ 

Việt Nam (thuộc VCCI) đi công tác tại Mỹ có quá cảnh qua nhiều quốc gia, về 

Việt Nam ngày 02/3/2020, đến ngày 09/3/2020 nhập viện điều trị tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Bình Thuận (bệnh nhân thứ 36, 37, 38 là các bệnh nhân liên quan 

đến bệnh nhân này).  

Trong 4 nhóm nêu trên, nhóm 1 và nhóm 4 trước khi được xác định mắc 

bệnh và đưa vào cách ly tập trung để điều trị, nhiều bệnh nhân đã đi nhiều nơi, 

tiếp xúc với nhiều người. 

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn 

tỉnh, cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Kon Tum; các sở, 

ban ngành, đoàn thể tỉnh, Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh; các huyện, thành ủy, 

UBND các huyện, thành phố thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và mọi người dân trên địa bàn được biết, trực tiếp liên hệ 

với cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 các cấp để được hướng dẫn khai báo và cách ly y 

tế nếu trong thời gian qua có tiếp xúc, tham gia hội họp, vui chơi, trực tiếp nói 

chuyện, đi cùng phương tiện giao thông,… với các bệnh nhân nêu trên. 
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Số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:  

- 0979852052: Thường trực tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- 0964951515: Thường trực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. 

- 0964931515: Thường trực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

Sở Y tế trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân 

dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐB QH tỉnh Kon Tum; 

- Văn phòng HĐND; 

- Văn phòng UBND; 

- Các cơ quan, đơn vị TW đóng chân trên 

địa bàn tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung 

ương thường trú tại tỉnh Kon Tum; 

- Đài PT-TH tỉnh; Báo Kon Tum; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Duy Khánh 
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