
UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  

Số:             /TB-BCĐ        TP. Kon Tum, ngày      tháng 10 năm 2021 
 

 
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 02) 

Về trường hợp mắc COVID-19 thứ 8 và tình hình truy vết  

liên quan đến F0-TPKT-1 tại thành phố Kon Tum  
(tính đến 14h00 ngày 26/10/2021) 

____________________ 

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Kon Tum thông 

báo về tình hình tại thành phố Kon Tum, như sau: 

1. Thông tin trường hợp mắc COVID-19 thứ 8 (chưa có mã số) 

 - Họ và tên: Đ.T.L, giới tính Nữ, dân tộc Kinh, sinh năm 1990. 

-  Địa chỉ: Phường Quang Trung - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum. 

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

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

- Dương tính với SARD-CoV-2 lúc 01h ngày 26/10/2021; được phát hiện 
trong khu vực phong tỏa.  

2. Tình hình truy vết liên quan đến F0-TPKT-1: (tính đến 14h00 ngày 

26/10/2021) 

- Tại khu vực cách ly y tế vùng có dịch (lần 01): 179 người. Dương tính với 

SARD-CoV-2: 07 trường hợp. 

- Tại khu vực cách ly y tế vùng có dịch (lần 02): 184 người. Dương tính với 

SARD-CoV-2: 01 trường hợp. 

 - Ngoài khu vực cách ly y tế vùng có dịch: 

 + F1: 339  người; dương tính với SARD-CoV-20: 0 trường hợp. 

 + F2: 1.355 người; dương tính với SARD-CoV-2: 0 trường hợp. 

 + F3: 350 người. 

3. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung 

tâm Y tế thành phố phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức điều tra dịch 
tễ F0. 

- Trường hợp F0 nêu trên đã được kiểm soát và đưa đi cách ly tập trung, 
điều trị kịp thời tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

- Tổ chức cách ly tập trung các F1 tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn 

thành phố Kon Tum. 
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4. Tính đến 14 giờ ngày 26/10/2021, thành phố Kon Tum có 08 trường 
hợp mắc COVID-19 phát hiện trong cộng đồng. Hiện tại, các lực lượng chức 

năng đang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng dịch tễ. Đề nghị người dân 
bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng; nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp 
phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người tiếp xúc gần 

với các ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện 
nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến 
cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng . 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Kon Tum thông 
báo./.  

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐNĐ TP; 
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND TP; 
- Các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn TP; 
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH TP; 
- Các đơn vị, phòng ban thuộc TP; 
- UBND các xã, phường; 
- BCĐ PCD COVID-19 các xã, phường; 
- Đ/c CVP; các đ/c PVP; 

 - Lưu: VT, BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 
 

 
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Thanh Mân 
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