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Số:           /BC-SYT         Kon Tum, ngày      tháng 10 năm 2021    

 
 

BÁO CÁO NHANH 
Các trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2 

tại các cơ sở cách ly tập trung 

 (Tính đến 15 giờ 30, ngày 20/10/2021) 
________________________________ 

 
   Kính gửi:  

 - Thường trực Tỉnh ủy; 
 - Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 
Sở Y tế báo cáo nhanh kết quả giám sát các trường hợp dương tính (+) với 

SARS-CoV-2 tại các cơ sở cách ly tập trung, như sau:  

1. Thông tin về các ca dương tính (+) với SARS-CoV-2 

1.1. Thông tin về F0-152 (công dân tự phát về tỉnh Kon Tum) 

- Họ và tên: Y.Th, giới tính Nữ, dân tộc Giẻ Triêng, sinh năm 2003. 

- Địa chỉ: Xã Đăk Môn - huyêṇ Đăk Glei - tỉnh Kon Tum. 

- Về từ: Tỉnh Bình Dương.  

- Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin phòng 

COVID-19.  

- Tiền sử mắc COVID-19: Chưa mắc COVID-19. 

- Đang cách ly tập trung tại: Huyện Đăk Glei; chuyển cách ly điều trị: 
Trung tâm Y tế huyêṇ Đăk Glei. 

1.2. Thông tin về F0-153 (công dân tự phát về tỉnh Kon Tum) 

- Họ và tên: Y.T, giới tính Nữ, dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 1993. 

- Địa chỉ: Xã Sa Loong - huyêṇ Ngoc̣ Hồi - tỉnh Kon Tum. 

- Về từ: Tỉnh Bình Dương.  

- Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin phòng 
COVID-19.  

- Tiền sử mắc COVID-19: Chưa mắc COVID-19. 

- Đang cách ly tập trung tại: Huyện Đăk Tô; chuyển cách ly điều trị: 

Trung tâm Y tế huyêṇ Đăk Tô. 

1.3. Thông tin về F0-154 (công dân tự phát về tỉnh Kon Tum) 

- Họ và tên: Y.M, giới tính Nữ, dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 2005. 
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- Địa chỉ: Xã Sa Loong - huyêṇ Ngoc̣ Hồi - tỉnh Kon Tum. 

- Về từ: Tỉnh Bình Dương.  

- Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa tiêm. 

- Tiền sử mắc COVID-19: Chưa mắc COVID-19. 

- Đang cách ly tập trung tại: Huyện Đăk Tô; chuyển cách ly điều trị: 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. 

1.4. Thông tin về F0-155 (công dân tự phát về tỉnh Kon Tum) 

- Họ và tên: A.H, giới tính Nam, dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 1988. 

- Địa chỉ: Xã Sa Loong - huyêṇ Ngoc̣ Hồi - tỉnh Kon Tum. 

- Về từ: Tỉnh Bình Dương.  

- Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin phòng 

COVID-19.  

- Tiền sử mắc COVID-19: Chưa mắc COVID-19. 

- Đang cách ly tập trung tại: Huyện Đăk Tô; chuyển cách ly điều trị: 
Trung tâm Y tế huyêṇ Đăk Tô. 

1.5. Thông tin về F0-156 (được phát hiện tại Chốt 1 - Sao Mai) 

- Họ và tên: N.T.T, giới tính Nam, dân tộc Kinh, sinh năm 1982. 

- Địa chỉ: Thi ̣ trấn Quán Hành - huyêṇ Nghi Lôc̣ - tỉnh Nghê ̣An. 

- Về từ: Tỉnh Nghê An. 

- Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin phòng 

COVID-19. 

- Tiền sử mắc COVID-19: Chưa mắc COVID-19. 

- Đang cách ly điều trị: Bệnh viện Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

1.6. Thông tin về F0-157 (được phát hiện tại Chốt 1 - Sao Mai) 

- Họ và tên: V.T.T, giới tính Nam, dân tộc Kinh, sinh năm 1994. 

- Địa chỉ: Xã Hà Ngoc̣ - huyêṇ Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa. 

- Về từ: Tỉnh Thanh Hóa. 

- Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa tiêm. 

- Tiền sử mắc COVID-19: Chưa mắc COVID-19. 

- Đang cách ly điều trị: Bệnh viện Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

2. Yếu tố dịch tễ 

2.1. Đối với F0-152 

- Trước ngày 17/10/2021, F0-152 ở tại tỉnh Bình Dương (không ở trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum). 
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- Từ ngày 17-18/10/2021, F0-152 di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh 
Kon Tum bằng xe ô tô, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, F0-152 đã được các lực 
lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên điạ bàn 

huyêṇ Đăk Glei. 

- F0-152 dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 

lần 1 vào ngày 20/10/2021. 

2.2. Đối với F0-153, F0-154, F0-155 

- Trước ngày 17/10/2021, F0-153, F0-154, F0-155 ở tại tỉnh Bình Dương 
(không ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum). 

- Từ ngày 17-18/10/2021, F0-153, F0-154, F0-155 di chuyển từ tỉnh Bình 
Dương về tỉnh Kon Tum bằng xe ô tô, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, F0-153, 

F0-154, F0-155 đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ 
sở cách ly tập trung trên điạ bàn huyêṇ Đăk Tô. 

- F0-153, F0-154, F0-155 dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương 
pháp RT-PCR lần 1 vào ngày 20/10/2021. 

2.3. Đối với F0-156, F0-157 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-156, F0-157 có đến các tỉnh Nghê ̣An, Gia 
Lai, Đăk Lăk. 

- Khoảng 18h00 ngày 19/10/2021, F0-156, F0-157 đến Chốt 1 - Sao Mai - 
thành phố Kon Tum, tại đây test nhanh kháng nguyên âm tính (-) với SARS-

CoV-2. Sau đó, F0-156, F0-157 có nhu cầu làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 
bằng phương pháp RT-PCR. Đến 06h50 ngày 20/10/2021, F0-156, F0-157 có 

kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-
PCR. 

3. Điều tra tiếp xúc 

- Hiện đã điều tra được F1: 05 ca (F0-156: 01 ca, F0-157: 03 ca), đang 

tiếp tục truy vết các F1, F2 có liên quan đến F0-156, F0-157. 

- Hiện đã điều tra được F1cb (cùng buồng cách ly với F0): 16 ca (F0-152: 

06 ca; F0-153, F0-154: 05 ca; F0-155: 05 ca). 

- Hiện đã điều tra được F1 kb (khác buồng cách ly với F0): 07 ca (F0-
152). 

4. Các hoạt động đã triển khai 

- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã 

thông báo cho các cơ sở cách ly tập trung; tổ chức điều tra dịch tễ các F0. 

- Chuyển F0-152, 01 F1cb (em của F0-152) về cách ly điều tri ̣ taị Trung 

tâm Y tế huyêṇ Đăk Glei; chuyển F0-153, F0-154, F0-155 về cách ly điều tri ̣ taị 
Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô; chuyển F0-156, F0-157 về cách ly điều tri ̣ taị 

Bêṇh viêṇ Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 
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5. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 
hiện) 

Ngày 20/10/2021: 

- Đối với F0-152: RT-PCR lần 1 khẳng định dương tính (+) (ct: 24).  

- Đối với F0-153: RT-PCR lần 1 khẳng định dương tính (+) (ct: 32). 

- Đối với F0-154: RT-PCR lần 1 khẳng định dương tính (+) (ct: 32). 

- Đối với F0-155: RT-PCR lần 1 khẳng định dương tính (+) (ct: 31). 

- Đối với F0-156: RT-PCR lần 1 khẳng định dương tính (+) (ct: 19).  

- Đối với F0-157: RT-PCR lần 1 khẳng định dương tính (+) (ct: 17).  

6. Hướng xử lý tiếp theo 

- Tiếp tục cách ly điều trị cho các F0; cách ly tập trung các F1. 

- Tiếp tục cách ly nghiêm ngặt các F1cb, F1kb tại khu vực riêng trong cơ 
sở cách ly. 

- Tiếp tục điều tra, truy vết các F1, F2, F3 để không bỏ sót. 

7. Đề nghị 

7.1. Ủy ban nhân dân các huyêṇ Đăk Glei, Đăk Tô 

- Chỉ đạo Ban Quản lý cơ sở cách ly đảm bảo cách ly tập trung nghiêm 
ngặt, chặt chẽ, đúng quy định; không cho người của phòng này tiếp xúc với 

người phòng khác trong suốt quá trình cách ly để đảm bảo phòng chống lây 
nhiễm chéo; thường xuyên nhắc nhở các cán bộ, nhân viên phục vụ cơ sở cách 

ly đảm bảo trang phục phòng hộ đúng quy định.  

- Tổ chức cách ly tập trung F1, F1cb, F1kb đủ 14 ngày (kể từ ngày tách 

khỏi nguồn lây). Trường hợp có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính 
(+) thì xử trí theo quy định. 

7.2. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp phối hợp chặt chẽ với 

các đơn vị y tế tiếp tục điều tra truy vết F1, F2, F3 (không bỏ sót); áp dụng biện 
pháp xử lý y tế kịp thời, phù hợp. 

- Tổ chức áp dụng các biện pháp cách ly y tế, giám sát tự theo dõi sức 
khỏe tại nhà phù hợp đối tượng, nghiêm ngặt, đúng quy định đối với các F1, F2, 
F3. 

7.3. Bệnh viện Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum; Trung tâm Y tế các 
huyện Đăk Glei, Đăk Tô: Tổ chức cách ly điều trị các F0 nghiêm ngặt, chặt 

chẽ, đúng quy định; đảm bảo tuyệt đối phòng chống lây nhiễm chéo và kiểm 
soát nhiễm khuẩn; thường xuyên vệ sinh khử trùng khu vực cách ly điều trị các 

F0. 
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7.4. Trung tâm Y tế các huyêṇ Đăk Glei, Đăk Tô: Thực hiện lấy mẫu 
đơn xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các F1, F1cb, F1kb vào ngày thứ 3, 7, 10, 14, 
21, 28.  

Kính trình Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và BCĐ PCD 
COVID-19 tỉnh xem xét chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- UBND TP. Kon Tum; các huyêṇ Đăk Glei, Đăk Tô; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 
- Bêṇh viêṇ Dã chiến số 1; 
- TTYT TP Kon Tum; các huyêṇ Đăk Glei, Đăk Tô; 
- Các phòng thuộc Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Võ Văn Thanh 
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