
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

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

 

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

(Tính đến 18 giờ 00, ngày 02/12/2021) 
________________________________ 

 

   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 tỉnh Kon Tum, như sau:  

I. CÁC CA TÁI DƯƠNG TÍNH (+) VỚI SARS-CoV-2  

1. Đối với F0tdt-200 (F0-265) 

1.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: A.Th, giới tính Nam, dân tộc Gia Rai, sinh năm 1999. 

- Địa chỉ: Xa ̃Hơ Moong - huyêṇ Sa Thầy - tỉnh Kon Tum. 

- Về từ: Bệnh nhân hoàn thành cách ly điều trị tại Bêṇh viêṇ Da ̃chiến số 

1 - tỉnh Kon Tum. 

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

COVID-19.  

- Tiền sử mắc COVID-19: Mắc COVID-19 vào ngày 31/10/2021; hoàn 

thành việc cách ly điều trị COVID-19 vào ngày 24/11/2021 taị Bêṇh viêṇ Da ̃

chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

- Đang cách ly: Taị Khu tâp̣ trung kiểm soát dic̣h (xã Hơ Moong - huyêṇ 

Sa Thầy); chuyển cách ly điều tri:̣ Trung tâm Y tế huyêṇ Sa Thầy. 

1.2. Yếu tố dịch tễ 

- Ngày 31/10/2021, F0tdt-200 dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp xét nghiệm RT-PCR (F0-265 có mã số bệnh nhân 923.448). 

- Từ ngày 31/10/2021 - 24/11/2021, F0tdt-200 thực hiện cách ly điều trị 

tại Bêṇh viêṇ Da ̃chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

- Ngày 25/11/2021, F0tdt-200 hoàn thành việc cách ly điều trị, đươc̣ trở 

về điạ phương tiếp tuc̣ cách ly tại nhà (Khu tâp̣ trung kiểm soát dic̣h xã Hơ 

Moong - huyêṇ Sa Thầy).  

1.3. Điều tra tiếp xúc: Hiêṇ taị chưa phát hiêṇ trường hơp̣ tiếp xúc gần. 

1.4. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 
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- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã 

thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0tdt. 

- Thực hiện cách ly điều trị cho F0tdt-200 taị Trung tâm Y tế huyêṇ Sa 

Thầy. 

1.5. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện):  

- Cách ly điều tri ̣ (tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum.): Ngày 

20/11/2021, RT-PCR lần 1 khẳng định âm tính (-); ngày 22/11/2021, RT-PCR 

lần 2 khẳng định âm tính; ngày 24/11/2021, RT-PCR lần 3 khẳng điṇh âm tính   

(-). 

- Cách ly taị Khu tâp̣ trung kiểm soát dic̣h (xã Hơ Moong - huyện Sa 

Thầy): Ngày 27/11/2021, RT-PCR lần 1 khẳng định âm tính (-); ngày 

02/12/2021, RT-PCR lần 2 khẳng định dương tính (+) (ct: 32). 

2. Đối với F0 tái dương tính lần 2 (F0tdt2-178) 

2.1. Thông tin chung  

- Họ và tên: Y.S, giới tính Nữ, dân tộc Rơ Ngao, sinh năm 2001. 

- Địa chỉ: Xã Hơ Moong - huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum. 

- Về từ: Bệnh nhân hoàn thành cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 

1 - tỉnh Kon Tum. 

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

COVID-19. 

- Tiền sử mắc COVID-19: Mắc COVID-19 vào ngày 23/10/2021; hoàn 

thành việc cách ly điều trị COVID-19 vào ngày 05/11/2021 taị tỉnh Bình Dương; 

tái dương tính lần 1 vào ngày 18/11/2021; hoàn thành cách ly điều tri ̣vào ngày 

28/11/2021 taị Bệnh viện Dã chiến số 1- tỉnh Kon Tum. 

- Đang cách ly: Tại Khu tập trung kiểm soát dic̣h (xã Hơ Moong - huyêṇ 

Sa Thầy); chuyển cách ly điều tri:̣ Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy. 

2.2. Yếu tố dịch tễ 

- Ngày 18/11/2021, F0tdt2-178 tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 lần 

thứ 1 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR. 

- Từ ngày 18-28/11/2021, F0tdt2-178 thực hiện cách ly điều trị tại Bệnh 

viện Dã chiến số 1- tỉnh Kon Tum. 

- Từ ngày 29/11/2021 - 01/12/2021, F0tdt2-178 thực hiện cách ly tại Khu 

tâp̣ trung kiểm soát dic̣h (xã Hơ Moong - huyêṇ Sa Thầy). 

- F0tdt2-178 tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-

PCR vào ngày 02/12/2021. 

2.3. Điều tra tiếp xúc: Hiêṇ taị chưa phát hiêṇ trường hơp̣ tiếp xúc gần. 
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2.4. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 

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

thông báo cho Trung tâm Y tế huyêṇ Sa Thầy, điều tra dic̣h tê ̃F0tdt. 

- Chuyển F0tdt2-178 về cách ly điều tri ̣ taị Trung tâm Y tế huyêṇ Sa 

Thầy. 

2.5. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện) 

- Cách ly điều tri ̣ (taị Bệnh viện Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum): Ngày 

24/11/2021, RT-PCR lần 1 khẳng điṇh âm tính (-); ngày 26/11/2021, RT-PCR 

lần 2 khẳng định âm tính (-); ngày 28/11/2021, RT-PCR lần 3 khẳng điṇh âm 

tính (-). 

- Cách ly tại Khu tâp̣ trung kiểm soát dic̣h (xã Hơ Moong - huyêṇ Sa 

Thầy): Ngày 02/12/2021, RT-PCR lần 1 khẳng điṇh dương tính (ct: 30). 

II. CÁC TRƯỜNG HƠP̣ MẮC COVID-19 TRONG CƠ SỞ CÁCH 

LY  

1. Đối với F0-417 

1.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: A.B, giới tính Nam, dân tộc Ba Na, sinh năm 2005. 

- Địa chỉ: Xa ̃Chư Hreng - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum. 

- Về từ: Phường My ̃Xuân - thi ̣xa ̃Phú Mỹ - tỉnh Bà Riạ-Vũng Tàu (điạ 

phương có cấp đô ̣dic̣h 3 - vùng cam). 

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

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

- Đang cách ly tâp̣ trung: Taị thành phố Kon Tum; chuyển cách ly điều tri:̣ 

Bêṇh viêṇ Da ̃chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

1.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trước ngày 15/11/2021, F0-417 ở taị tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu (không ở 

trên điạ bàn tỉnh Kon Tum). 

- Từ ngày 15-17/11/2021, F0-417 di chuyển từ tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu về 

tỉnh Kon Tum bằng xe máy; ngay khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai - 

thành phố Kon Tum, F0-417 đa ̃được các lưc̣ lươṇg chức năng đưa đi cách ly tâp̣ 

trung taị cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum. 

- Ngày 01/12/2021, F0-417 có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp RT-PCR. 

1.3. Điều tra tiếp xúc: Hiêṇ đa ̃điều tra đươc̣ F1cb: 02 ca (cũng là F1cb 

của F0-418). 

1.4. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 
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- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã 

thông báo cho cơ sở cách ly tập trung; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-417 về cách ly điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ Da ̃ chiến số 1 - tỉnh 

Kon Tum. 

1.5. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 18/11/2021, RT-PCR lần 1 khẳng điṇh âm tính (-); ngày 

21/11/2021, RT-PCR lần 2 khẳng điṇh âm tính (-); ngày 25/11/2021, RT-PCR 

lần 3 khẳng điṇh âm tính (-); ngày 01/12/2021: RT-PCR lần 4 khẳng điṇh dương 

tính (+) (ct: 33). 

2. Đối với F0-418 

2.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: A.C, giới tính Nam, dân tộc Ba Na, sinh năm 2005. 

- Địa chỉ: Xa ̃Đăk Blà - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum. 

- Về từ: Phường My ̃Xuân - thi ̣xa ̃Phú Mỹ - tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu (điạ 

phương có cấp đô ̣dic̣h 3 - vùng cam). 

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

COVID-19. 

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

- Đang cách ly tâp̣ trung: Taị thành phố Kon Tum; chuyển cách ly điều tri:̣ 

Bêṇh viêṇ Da ̃chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

2.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trước ngày 15/11/2021, F0-418 ở tại tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu (không ở 

trên điạ bàn tỉnh Kon Tum). 

- Từ ngày 15-17/11/2021, F0-418 di chuyển từ tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu về 

tỉnh Kon Tum bằng xe máy; ngay khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai - 

thành phố Kon Tum, F0-418 đa ̃được các lưc̣ lươṇg chức năng đưa đi cách ly tâp̣ 

trung taị cơ sở cách ly tâp̣ trung trên điạ bàn thành phố Kon Tum. 

- Ngày 01/12/2021, F0-418 có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp RT-PCR. 

2.3. Điều tra tiếp xúc: Hiện đã điều tra đươc̣ F1cb: 02 ca (cũng là F1cb 

của F0-417). 

2.4. Các hoaṭ động đã triển khai 

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

thông báo cho cơ sở cách ly tập trung; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-418 về cách ly điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ Da ̃ chiến số 1 - tỉnh 

Kon Tum. 
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2.5. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 18/11/2021, RT-PCR lần 1 khẳng điṇh âm tính (-); ngày 

21/11/2021, RT-PCR lần 2 khẳng định âm tính (-); ngày 25/11/2021, RT-PCR 

lần 3 khẳng điṇh âm tính (-); ngày 01/12/2021: RT-PCR lần 4 khẳng điṇh dương 

tính (+) (ct: 25). 

3. Đối với F0-419 

3.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: T.A.T, giới tính Nam, dân tộc Kinh, sinh năm 2002. 

- Địa chỉ: Thi ̣trấn Đăk Hà - huyêṇ Đăk Hà - tỉnh Kon Tum. 

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

COVID-19. 

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

- Đang cách ly tâp̣ trung: Taị huyêṇ Đăk Hà; chuyển cách ly điều tri:̣ 

Bêṇh viêṇ Da ̃chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

3.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-419 ở taị điạ bàn tỉnh Kon Tum, không đi 

ra ngoaị tỉnh. 

- F0-419 là F1 của bêṇh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 thứ 191 

(đươc̣ phát hiêṇ vào ngày 27/11/2021). 

- Từ ngày 27/11/2021, F0-419 đươc̣ đưa đi cách ly tâp̣ trung taị cơ sở cách 

ly tâp̣ trung trên điạ bàn huyêṇ Đăk Hà. 

- Ngày 01/12/2021, F0-419 có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp RT-PCR. 

3.3. Điều tra tiếp xúc: Hiêṇ đa ̃điều tra đươc̣ F1cb: 02 ca. 

3.4. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 

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

thông báo cho cơ sở cách ly tập trung; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-419 về cách ly điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ Da ̃ chiến số 1 - tỉnh 

Kon Tum. 

3.5. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 27/11/2021, RT-PCR lần 1 khẳng điṇh âm tính (-); ngày 

01/12/2021: RT-PCR lần 2 khẳng điṇh dương tính (+) (ct: 30). 

III. CA MẮC COVID-19 TỪ NGOÀI TỈNH VỀ ĐIẠ BẢN TỈNH (Ca 

xâm nhâp̣) 

1. Đối với F0-420 

1.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: A.N, giới tính Nam, dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 1996. 
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- Địa chỉ: Xa ̃Đăk Na - huyêṇ Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum. 

- Về từ: Phường Bình Hưng Hòa B - quâṇ Bình Tân - Thành phố Hồ Chí 

Minh (điạ phương có cấp đô ̣dic̣h 2 - vùng vàng). 

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

COVID-19. 

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

- Đang cách ly tâp̣ trung: Taị huyêṇ Tu Mơ Rông; chuyển cách ly điều tri:̣ 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

1.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trước ngày 30/11/2021, F0-420 ở taị Thành phố Hồ Chí Minh (không ở 

taị điạ bàn tỉnh Kon Tum). 

- Từ ngày 30/11/2021-01/12/2021, F0-420 di chuyển từ Thành phố Hồ 

Chí Minh về tỉnh Kon Tum bằng xe khách (xe Thanh Phong). Khi về đến điạ 

phương, F0-420 đã được các lưc̣ lượng chức năng vâṇ đôṇg đi cách ly tâp̣ trung 

taị cơ sở cách ly tập trung trên điạ bàn huyêṇ Tu Mơ Rông. 

- Ngày 02/12/2021, F0-420 có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp RT-PCR. 

1.3. Lic̣h trình di chuyển 

- Ngày 01/12/2021: 

+ Khoảng 06h00, F0-420 đến khai báo y tế taị Điểm khai báo y tế số 1 - 

Sao Mai - thành phố Kon Tum. 

+ Khoảng 06h40, F0-420 ghé đổ xăng tại cây xăng đường Phan Chu Trinh 

taị Thành phố Kon Tum. 

+ Từ 10h20 - 11h00, F0-420 về khai báo tại Trạm Y tế xã Đăk Na - huyêṇ 

Tu Mơ Rông.  

+ Từ 11h00 - 14h30, F0-420 về nhà (tại xã Đăk Na - huyện Tu Mơ Rông). 

+ Từ 14h30 - 18h30, F0-420 đươc̣ các lưc̣ lươṇg chức năng vâṇ đôṇg đi 

cách ly tâp̣ trung taị Khu tâp̣ trung kiểm soát dic̣h (xã Đăk Na - huyện Tu Mơ 

Rông). 

+ Từ 18h30 - 18h35, F0-420 ghé mua hàng tại quán bà V.T.N (xã Đăk 

Na- huyện Tu Mơ Rông). Sau đó, F0-420 đến Khu tâp̣ trung kiểm soát dic̣h (xã 

Đăk Na - huyện Tu Mơ Rông) để thưc̣ hiêṇ cách ly tâp̣ trung. 

1.4. Điều tra tiếp xúc  

- Hiện đa ̃điều tra đươc̣ F1: 08 ca; cách ly tâp̣ trung. Đang tiếp tục điều 

tra, truy vết. 

- Hiêṇ đa ̃điều tra đươc̣ F2: 22 ca; cách ly taị nhà. Đang tiếp tuc̣ điều tra, 

truy vết. 
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- Hiện đã điều tra được F2: 31 ca; lâp̣ danh sách quản lý, theo dõi sức 

khỏe. Đang tiếp tuc̣ điều tra, truy vết. 

1.5. Các hoaṭ động đã triển khai 

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

thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-420 về cách ly điều tri ̣ taị Trung tâm Y tế huyêṇ Tu Mơ 

Rông. 

1.6. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 02/12/2021: RT-PCR lần 1 khẳng điṇh dương tính (+) (ct: 28). 

2. Đối với F0-421 

2.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: T.T.H, giới tính Nữ, dân tộc Kinh, sinh năm 1981. 

- Địa chỉ: Xa ̃Đăk Ruồng - huyêṇ Kon Râỹ - tỉnh Kon Tum. 

- Về từ: Phường Tân Đông Hiêp̣ - thành phố Di ̃An - tỉnh Bình Dương 

(điạ phương có cấp đô ̣dic̣h 2 - vùng vàng). 

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

COVID-19. 

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

- Đang cách ly tâp̣ trung: Taị huyêṇ Kon Râỹ; chuyển cách ly điều tri:̣ 

Bêṇh viêṇ Da ̃chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

2.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trước ngày 25/11/2021, F0-421 ở tại tỉnh Bình Dương (không ở trên điạ 

bàn tỉnh Kon Tum). 

- Từ ngày 25-26/11/2021, F0- 421 di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh 

Kon Tum bằng xe khách (xe Quốc Hoàn). 

- Ngày 30/11/2021, F0-421 đươc̣ đưa đi cách ly tâp̣ trung taị cơ sở cách ly 

tâp̣ trung trên điạ bàn huyêṇ Kon Rẫy (lý do F0-421 có tiếp xúc gần với trường 

hơp̣ mắc COVID-19 thứ 407 và 408 được phát hiêṇ ngày 30/11/2021).  

2.3. Lic̣h triǹh di chuyển 

Ngày 26/11/2021: 

- Khoảng 06h00, F0-421 vào khai báo y tế taị Điểm khai báo y tế số 1 - 

Sao Mai - thành phố Kon Tum. 

- Khoảng 08h00, F0-421 đón taxi về Traṃ Y tế xã Đăk Ruồng - huyện 

Kon Râỹ để khai báo y tế. 

2.4. Điều tra tiếp xúc: Hiêṇ taị chưa phát hiêṇ trường hơp̣ tiếp xúc gần. 

2.5. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 
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- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã 

thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-421 về cách ly điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ Da ̃ chiến số 1 - tỉnh 

Kon Tum. 

2.6. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 30/11/2021, RT-PCR lần 1 khẳng điṇh âm tính (-); ngày 

02/12/2021: RT-PCR lần 2 khẳng điṇh dương tính (+) (ct: 23). 

3. Đối với F0-422 

3.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: T.T.H, giới tính Nữ, dân tộc Kinh, sinh năm 1958. 

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

- Về từ: Phường Thành Lôc̣ - Quâṇ 12 - Thành phố Hồ Chí Minh (điạ 

phương có cấp đô ̣dic̣h 2 - vùng vàng). 

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

COVID-19. 

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

- Đang tư ̣ theo dõi sức khỏe: Taị Phường Quang Trung - thành phố Kon 

Tum; chuyển cách ly điều tri:̣ Bêṇh viện Da ̃chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

3.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trước ngày 26/11/2021, F0-422 ở taị Thành phố Hồ Chí Minh (không ở 

trên điạ bàn tỉnh Kon Tum). 

- Từ ngày 26-27/11/2021, F0-422 di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh 

về tỉnh Kon Tum. 

- Ngày 27/11/2021, F0-422 đươc̣ lấy mẫu để thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiêṃ âm tính (theo 

Công văn số 6202/CV-BCĐ ngày 26/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về viêc̣ giám sát xét nghiệm các trường hơp̣ về 

điạ bàn tỉnh). 

- F0-422 có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR vào ngày 02/12/2021. 

3.3. Lic̣h triǹh di chuyển 

- Ngày 27/11/2021: 

+ Khoảng 06h00-07h00, F0-422 về đến Kon Tum, khai báo y tế tại Bến 

xe, sau đó về nhà không đi đâu. 

+ Khoảng 14h00, F0-422 đến khai báo y tế taị Trạm Y tế phường Quang 

Trung - thành phố Kon Tum, và đươc̣ lấy mâũ để xét nghiêṃ với SARS-CoV-2, 
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có kết quả xét nghiêṃ âm tính (-). Sau đó, F0-422 về nhà tự theo dõi sức khỏe 

tại nhà riêng. 

- Ngày 01/12/2021: 

+ Khoảng 20h00, F0-422 thấy có triêụ chứng sốt, mêṭ mỏi nên nhờ con 

mua test nhanh SARS-CoV-2 về tự test tại nhà, có kết quả dương tính (+) với 

SARS-CoV-2, sau đó F0-422 đa ̃thông báo cho cơ quan chức năng. 

+ Khoảng 21h00, Trung tâm Y tế thành phố thực hiện xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho F0-422, có kết 

quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

3.4. Điều tra tiếp xúc: Hiêṇ đa ̃điều tra đươc̣ F1: 02 ca (cũng là F1 của 

F0-423); cách ly tâp̣ trung. Đang tiếp tuc̣ điều tra, truy vết. 

3.5. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 

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

thông báo cho Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-422 về cách ly điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ Da ̃ chiến số 1 - tỉnh 

Kon Tum. 

3.6. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 27/11/2021, RT-PCR lần 1 khẳng điṇh âm tính (-); ngày 

02/12/2021: RT-PCR lần 2 khẳng định dương tính (+) (ct: 16). 

4. Đối với F0-423 

4.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: L.Đ.N, giới tính Nam, dân tộc Kinh, sinh năm 2020. 

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

- Về từ: Phường Thành Lôc̣ - Quâṇ 12 - Thành phố Hồ Chí Minh (điạ 

phương có cấp đô ̣dic̣h 2 - vùng vàng). 

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

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

- Đang tư ̣ theo dõi sức khỏe: Taị Phường Quang Trung - thành phố Kon 

Tum; chuyển cách ly điều tri:̣ Bêṇh viêṇ Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

4.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trước ngày 26/11/2021, F0-423 ở taị Thành phố Hồ Chí Minh (không ở 

trên điạ bàn tỉnh Kon Tum). 

- Từ ngày 26-27/11/2021, F0-423 di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh 

về tỉnh Kon Tum. 

- Ngày 27/11/2021, F0-423 được lấy mẫu để thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả xét nghiêṃ âm tính (theo 

Công văn số 6202/CV-BCĐ). 
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- F0-423 có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR vào ngày 02/12/2021. 

4.3. Lic̣h triǹh di chuyển 

- Ngày 27/11/2021: 

+ Khoảng 06h00-07h00, F0-423 về đến Kon Tum, khai báo y tế tại Bến 

xe, sau đó về nhà không đi đâu. 

+ Khoảng 14h00, F0-423 (cùng F0-422) đến khai báo y tế taị Trạm Y tế 

phường Quang Trung - thành phố Kon Tum và đươc̣ lấy mâũ để xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiêṃ âm tính (-). Sau đó, F0-423 về nhà tự theo 

dõi sức khỏe tại nhà riêng. 

- Ngày 01/12/2021: 

+ Khoảng 20h00, F0-423 được người nhà thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, có kết quả dương 

tính (+) với SARS-CoV-2. 

+ Khoảng 21h00, Trung tâm Y tế thành phố thực hiện xét nghiệm với 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho F0-423, có kết 

quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

4.4. Điều tra tiếp xúc: Hiêṇ đa ̃điều tra đươc̣ F1: 02 ca (cũng là F1 của 

F0-422); cách ly tâp̣ trung. Đang tiếp tuc̣ điều tra, truy vết. 

4.5. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 

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

thông báo cho Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-423 về cách ly điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ Da ̃ chiến số 1 - tỉnh 

Kon Tum. 

4.6. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 27/11/2021, RT-PCR lần 1 khẳng điṇh âm tính (-); ngày 

02/12/2021: RT-PCR lần 2 khẳng định dương tính (+) (ct: 19). 

IV. CA MẮC COVID-19 TRONG CỘNG ĐỒNG 

1. Đối với F0-424 

1.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: N.V.L, giới tính Nam, dân tộc Kinh, sinh năm 2006. 

- Địa chỉ: Xa ̃Tân Cảnh - huyêṇ Đăk Tô - tỉnh Kon Tum. 

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

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

- Đang cách ly taị nhà: Taị xa ̃Tân Cảnh - huyêṇ Đăk Tô; chuyển cách ly 

điều tri:̣ Trung tâm Y tế huyêṇ Đăk Tô. 

1.2. Yếu tố dịch tễ 
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- Từ tháng 5/2021, F0-424 theo gia đình từ tỉnh Đồng Nai vào tỉnh Kon 

Tum sinh sống. 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-424 ở taị điạ bàn tỉnh Kon Tum, không đi 

ra ngoaị tỉnh. 

- F0-424 là F2 của trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 407 và 408 (đươc̣ phát 

hiêṇ dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021). 

- Từ ngày 30/11/2021, F0-424 thưc̣ hiêṇ cách ly taị nhà (xã Tân Cảnh - 

huyêṇ Đăk Tô). 

- Ngày 01/12/2021, F0-424 được lấy mẫu để thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR. 

1.3. Điều tra tiếp xúc 

- Hiện đa ̃điều tra được F1: 02 ca; cách ly tâp̣ trung. Đang tiếp tuc̣ điều 

tra, truy vết. 

- Hiện đa ̃điều tra đươc̣ F2: 12 ca; cách ly taị nhà. Đang tiếp tuc̣ điều tra, 

truy vết. 

1.4. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 

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

thông báo cho Trung tâm Y tế huyêṇ Đăk Tô; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-424 về cách ly điều tri ̣taị Trung tâm Y tế huyêṇ Đăk Tô. 

1.5. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 01/12/2021: RT-PCR lần 1 khẳng điṇh dương tính (+) (ct: 20). 

2. Đối với F0-425 

2.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: N.Q.T, giới tính Nam, dân tộc Kinh, sinh năm 2006. 

- Địa chỉ: Xa ̃Tân Cảnh - huyêṇ Đăk Tô - tỉnh Kon Tum. 

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

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

- Đang cách ly taị nhà: Taị xa ̃Tân Cảnh - huyêṇ Đăk Tô; chuyển cách ly 

điều tri:̣ Trung tâm Y tế huyêṇ Đăk Tô. 

2.2. Yếu tố dịch tễ 

- Từ tháng 5/2021, F0-425 theo gia đình từ tỉnh Đồng Nai vào tỉnh Kon 

Tum sinh sống. 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-425 ở tại địa bàn tỉnh Kon Tum, không đi 

ra ngoaị tỉnh. 
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- F0-425 là F2 của trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 407 và 408 (đươc̣ phát 

hiêṇ dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021). 

- Từ ngày 30/11/2021, F0-425 thưc̣ hiêṇ cách ly taị nhà (xã Tân Cảnh - 

huyêṇ Đăk Tô). 

- Ngày 01/12/2021, F0-425 được lấy mẫu để thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR. 

2.3. Điều tra tiếp xúc 

- Hiện đa ̃điều tra đươc̣ F1: 02 ca; cách ly tâp̣ trung. Đang tiếp tục điều 

tra, truy vết. 

- Hiện đa ̃điều tra đươc̣ F2: 12 ca; cách ly taị nhà. Đang tiếp tuc̣ điều tra, 

truy vết. 

2.4. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 

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

thông báo cho Trung tâm Y tế huyêṇ Đăk Tô; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-425 về cách ly điều tri ̣taị Trung tâm Y tế huyêṇ Đăk Tô. 

2.5. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 01/12/2021: RT-PCR lần 1 khẳng điṇh dương tính (+) (ct: 23). 

3. Đối với F0-426 

3.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Y.Tr, giới tính Nữ, dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 1970. 

- Địa chỉ: Xa ̃Đăk Kôi - huyêṇ Kon Râỹ - tỉnh Kon Tum. 

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

COVID-19. 

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

- Đang cách ly tâp̣ trung: Taị xa ̃Đăk Kôi - huyêṇ Kon Râỹ; chuyển cách 

ly điều tri:̣ Bêṇh viêṇ Da ̃chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

3.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-426 ở tại địa bàn tỉnh Kon Tum, không đi 

ra ngoaị tỉnh. 

- F0-426 là F1 của trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 409 (đươc̣ phát hiêṇ 

dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021). 

- Ngày 30/11/2021, F0-426 được đưa đi cách ly tập trung taị cơ sở cách ly 

trên điạ bàn huyêṇ Kon Rẫy. 

- Ngày 01/12/2021, F0-426 được lấy mẫu để thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR. 
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3.3. Lic̣h trình di chuyển 

- Từ ngày 22-26/11/2021, F0-426 ở nhà (taị xã Đăk Kôi - huyêṇ Kon 

Râỹ). 

- Từ 13h00 - 14h30 ngày 27/11/2021, F0-426 có đi tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 tại Trạm Y tế xa ̃Đăk Kôi - huyện Kon Râỹ. Trong khoảng thời gian 

này, có khoảng 153 người taị Traṃ Y tế xã Đăk Kôi - huyêṇ Kon Rẫy. 

- Từ ngày 27-29/11/2021, F0-426 ở nhà (taị xã Đăk Kôi - huyêṇ Kon 

Râỹ). 

3.4. Điều tra tiếp xúc: Hiêṇ đa ̃ điều tra đươc̣ F1: 153 ca; cách ly tâp̣ 

trung. Đang tiếp tuc̣ điều tra, truy vết. 

3.5. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 

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

thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-426 về cách ly điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ Da ̃ chiến số 1 - tỉnh 

Kon Tum. 

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

huyện Kon Râỹ. 

- Thực hiện lấy mẫu giám sát xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân 

sinh sống tại khu vực khoanh vùng tạm thời. 

3.6. Khoanh vùng tạm thời để điều tra truy vết: Đã thực hiện khoanh 

vùng tạm thời để điều tra, truy vết tại khu vực nhà bệnh nhân (Thôn 9 - xã Đăk 

Kôi - huyêṇ Kon Râỹ). Ước tính: 85 hô ̣với 303 nhân khẩu. 

3.7. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 01/12/2021: RT-PCR lần 1 khẳng điṇh dương tính (+) (ct: 12). 

4. Đối với F0-427 

4.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: A.Ng, giới tính Nam, dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 2017. 

- Địa chỉ: Xa ̃Đăk Kôi - huyêṇ Kon Râỹ - tỉnh Kon Tum. 

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

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

- Đang cách ly tâp̣ trung: Taị xa ̃Đăk Kôi - huyêṇ Kon Râỹ; chuyển cách 

ly điều tri:̣ Bệnh viêṇ Da ̃chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

4.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-427 ở tại địa bàn tỉnh Kon Tum, không đi 

ra ngoaị tỉnh. 

- F0-427 là F1 của trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 409 (đươc̣ phát hiêṇ 

dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021). 
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- Ngày 30/11/2021, F0-427 được đưa đi cách ly tập trung taị cơ sở cách ly 

trên điạ bàn huyêṇ Kon Rẫy. 

- Ngày 01/12/2021, F0-427 được lấy mẫu để thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR. 

4.3. Lic̣h triǹh di chuyển 

- Ngày 26/11/2021, F0-427 có tiếp xúc với khoảng 10 người taị nhà (taị 

xã Đăk Kôi - huyêṇ Kon Râỹ). 

- Từ ngày 28-29/11/2021, F0-427 đi học tại Trường Mầm non xã Đăk 

Kôi- huyêṇ Kon Râỹ. Taị đây, F0-427 có tiếp xúc với khoảng 20 người (19 học 

sinh, 01 cô giáo). 

- Ngày 26/11/2021, F0-427 có tiếp xúc với 01 người (Y.Th) tại nhà (taị xã 

Đăk Kôi - huyêṇ Kon Râỹ). 

- Từ ngày 27-30/11/2021, F0-427 đi học tại Trường Mầm non xã Đăk 

Kôi- huyêṇ Kon Râỹ. 

4.4. Điều tra tiếp xúc 

- Hiêṇ đa ̃điều tra đươc̣ F1: 30 ca; cách ly tâp̣ trung. Đang tiếp tuc̣ điều 

tra, truy vết. 

- Hiện đa ̃điều tra đươc̣ F2: 34 ca; cách ly taị nhà. Đang tiếp tuc̣ điều tra, 

truy vết. 

4.5. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 

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

thông báo cho Trugn tâm Y tế huyện Kon Rẫy; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-427 về cách ly điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ Da ̃ chiến số 1 - tỉnh 

Kon Tum. 

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

huyện Kon Râỹ. 

4.6. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 01/12/2021: RT-PCR lần 1 khẳng điṇh dương tính (+) (ct: 12). 

5. Đối với F0-428 

5.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Y.Ch, giới tính Nữ, dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 1999. 

- Địa chỉ: Xa ̃Đăk Kôi - huyêṇ Kon Râỹ - tỉnh Kon Tum. 

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

COVID-19. 

- Tiền sử mắc COVID-19: Chưa mắc COVID-19. 
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- Đang cách ly tâp̣ trung: Taị xa ̃Đăk Kôi - huyêṇ Kon Râỹ; chuyển cách 

ly điều tri:̣ Bêṇh viêṇ Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

5.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-428 ở tại địa bàn tỉnh Kon Tum, không đi 

ra ngoaị tỉnh. 

- F0-428 là F1 của trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 409 (đươc̣ phát hiêṇ 

dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/11/2021). 

- Ngày 30/11/2021, F0-428 được đưa đi cách ly tập trung taị cơ sở cách ly 

trên điạ bàn huyêṇ Kon Rẫy. 

- Ngày 01/12/2021, F0-428 được lấy mẫu để thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR. 

5.3. Lic̣h trình di chuyển: Từ ngày 22-29/11/2021, F0-428 ở nhà (taị xã 

Đăk Kôi - huyêṇ Kon Râỹ).  

- Ngày 27/11/2021, F0-428 có tiếp xúc với 03 người (là chồng và 02 con 

trong gia đình). 

- Ngày 28/11/2021, F0-428 có tiếp xúc với 06 người trong làng đến nhà 

chơi. 

- Ngày 29/11/2021, F0-428 có tiếp xúc với 06 người trong làng đến nhà 

chơi. 

5.4. Điều tra tiếp xúc: Hiện đã điều tra được F1: 15 ca; cách ly tập trung. 

Đang tiếp tục điều tra, truy vết. 

5.5. Các hoaṭ động đã triển khai 

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

thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-428 về cách ly điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ Da ̃ chiến số 1 - tỉnh 

Kon Tum. 

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

huyện Kon Râỹ. 

5.6. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 01/12/2021: RT-PCR lần 1 khẳng điṇh dương tính (+) (ct: 33). 

6. Đối với F0-429 

6.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Đ.T.H, giới tính Nam, dân tộc Kinh, sinh năm 1992. 

- Địa chỉ: Thi ̣trấn Plei Kần - huyêṇ Ngoc̣ Hồi - tỉnh Kon Tum. 

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

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

- Chuyển cách ly điều tri:̣ Bêṇh viêṇ đa khoa huyêṇ Ngoc̣ Hồi. 

6.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-429 ở taị điạ bàn tỉnh Kon Tum, không đi 

ra ngoại tỉnh, không tiếp xúc với các trường hơp̣ mắc COVID-19 trước đó. 

- Ngày 01/12/2021. F0-429 thấy mệt nên đến Bệnh viêṇ đa khoa khu vực 

Ngoc̣ Hồi để thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test 

nhanh kháng nguyên, có kết quả xét nghiêṃ dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

Ngay sau đó, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngoc̣ Hồi đa ̃khẩn trương lấy mâũ và 

chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tâṭ để thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với SARS-

CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. 

- Ngày 02/12/2021, F0-429 có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp RT-PCR. 

6.3. Lic̣h triǹh di chuyển 

- Ngày 23/11/2021, F0-429 đi hái cà phê taị xa ̃Tân Cảnh - huyêṇ Đăk Tô. 

Taị đây, F0-429 có tiếp xúc với khoảng 08 người. 

- Ngày 24/11/2021, F0-429 đi hái cà phê taị xa ̃Tân Cảnh - huyêṇ Đăk Tô 

Taị đây, F0-429 có tiếp xúc với khoảng 08 người; khoảng 18h30, F0-429 đi mua 

rau taị chơ ̣Ngoc̣ Hồi (thi ̣trấn Plei Kần - huyêṇ Ngoc̣ Hồi). 

- Ngày 25/11/2021, F0-429 đi hái cà phê taị xa ̃Tân Cảnh - huyêṇ Đăk Tô. 

Taị đây, F0-429 có tiếp xúc với khoảng 08 người. Từ 19h00 - 20h15, F0-429 đi 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 taị Ủy ban nhân dân thi ̣ trấn Plei Kần - huyện 

Ngoc̣ Hồi. 

- Ngày 26/11/2021, F0-429 đi hái cà phê tại xã Tân Cảnh - huyêṇ Đăk Tô. 

Taị đây, F0-429 có tiếp xúc với khoảng 08 người; khoảng 18h30, F0- đi mua rau 

taị chơ ̣Ngọc Hồi (thi ̣trấn Plei Kần - huyêṇ Ngoc̣ Hồi). 

- Ngày 27/11/2021, F0-429 đi hái cà phê taị xa ̃Tân Cảnh - huyêṇ Đăk Tô. 

Taị đây, F0-429 có tiếp xúc với khoảng 08 người. 

- Ngày 28/11/2021, F0-429 đi hái cà phê taị xa ̃Tân Cảnh - huyêṇ Đăk Tô. 

Taị đây, F0-429 có tiếp xúc với khoảng 08 người. Đến tối cùng ngày, F0-429 

đến nhà anh B (chủ râỹ) để nhâụ (không nhớ rõ số người tham dự). 

-  Khoảng 08h00 ngày 29/11/2021, F0-429 đi hái cà phê cùng 05 người. 

- Khoảng 16h00 ngày 30/11/2021, F0-429 đi đón con tại Trường Mầm 

non Bình Minh (thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi). 

-  Ngày 01/12/2021: 

+ Khoảng 07h00, F0-429 đi mua thẻ điện thoại ở tạp hóa Nhung Quảng 

(sát Trường Tiểu học số 1 thị trấn Plei Kần - huyêṇ Ngoc̣ Hồi). 
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+ Khoảng 14h00, F0-429 đi lên nhà mẹ (Đ.T.S) taị thị trấn Plei Kần - 

huyêṇ Ngoc̣ Hồi. 

+ Khoảng 16h00, F0-429 chở vợ xuống Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc 

Hồi để thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh 

kháng nguyên, có kết quả xét nghiêṃ dương tính với SARS-CoV-2. 

6.4. Điều tra tiếp xúc: Hiêṇ đa ̃điều tra đươc̣ F1: 15 ca; cách ly tâp̣ trung. 

Đang tiếp tục điều tra, truy vết. 

6.5. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 

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

thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-429 về cách ly điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ Da ̃ chiến số 1 - tỉnh 

Kon Tum. 

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

huyện Ngoc̣ Hồi. 

- Thực hiện lấy mẫu giám sát xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân 

sinh sống tại khu vực khoanh vùng tạm thời. 

6.6. Khoanh vùng tạm thời để điều tra truy vết: Đã thực hiện khoanh 

vùng tạm thời để điều tra, truy vết tại khu vực nhà bệnh nhân (tại thi ̣ trấn Plei 

Kần - huyêṇ Ngoc̣ Hồi). Ước tính: 20 hô ̣với 142 nhân khẩu. 

6.7. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 02/12/2021: RT-PCR lần 1 khẳng điṇh dương tính (+) (ct: 14). 

7. Đối với F0-430 

7.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Y.Th, giới tính Nữ, dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 2011. 

- Địa chỉ: Xa ̃Đăk Hring - huyêṇ Đăk Hà - tỉnh Kon Tum. 

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

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

- Đang cách ly taị nhà: Taị xa ̃Đăk Hring - huyêṇ Đăk Hà; chuyển cách ly 

điều tri:̣ Trung tâm Y tế huyêṇ Đăk Hà. 

7.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-430 ở tại địa bàn tỉnh Kon Tum, không đi 

ra ngoaị tỉnh. 

- F0-430 là F2 của trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 396 (đươc̣ phát hiêṇ 

dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/11/2021). 

- Từ ngày 28/11/2021, F0-430 thưc̣ hiêṇ cách ly taị nhà (taị xã Đăk 

Hring- huyêṇ Đăk Hà). 
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- Ngày 01/12/2021, F0-430 được lấy mẫu để thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR. 

7.3. Lic̣h triǹh di chuyển 

- Từ 13h00 - 16h30 ngày 25/11/2021, F0-430 đi hoc̣ ở Trường Tiểu hoc̣ 

Phan Đình Giót (xã Đăk Hring - huyêṇ Đăk Hà). 

- Ngày 26-29/11/2021, F0-430 ở nhà (taị xã Đăk Hring - huyêṇ Đăk Hà). 

- Ngày 30/11/2021: 

+ Từ 06h00 - 14h00, F0-430 ở nhà (taị xã Đăk Hring - huyêṇ Đăk Hà), 

Khoảng 08h00, F0- có tiếp xúc 03 người (Y.H, A.Đ, A.P) taị nhà (taị xã Đăk 

Hring - huyêṇ Đăk Hà). 

+ Từ 14h00 - 15h00, F0-430 đến chơi nhà bạn cùng với 06 bạn khác (tại 

xã Đăk Hring - huyêṇ Đăk Hà), sau đó về nhà (taị xã Đăk Hring - huyêṇ Đăk 

Hà). 

7.4. Điều tra tiếp xúc 

- Hiêṇ đa ̃điều tra đươc̣ F1: 48 ca [cách ly tâp̣ trung: 11 ca; (cách ly taị 

nhà: 36 ca, trong đó có 34 ca cách ly theo theo hướng dẫn số 4298/HD-BCĐ 

ngày 08/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum  về 

việc hướng dẫn cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em; 02 ca cách 

ly taị nhà vì là người già, đi laị khó khăn); 01 ca đi theo chăm sóc cho F0- tại 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà]. Đang tiếp tục điều tra, truy vết. 

- Hiện đa ̃điều tra đươc̣ F2: 06 ca; cách ly taị nhà. Đang tiếp tuc̣ điều tra, 

truy vết. 

7.5. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 

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

thông báo cho Trung tâm Y tế huyêṇ Đăk Hà; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-430 về cách ly điều tri ̣taị Trung tâm Y tế huyêṇ Đăk Hà. 

7.6. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 01/12/2021, RT-PCR lần 1 khẳng điṇh dương tính (+) (ct: 33). 

8. Đối với F0-431 

8.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Y.L, giới tính Nữ, dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 1995. 

- Địa chỉ: Xa ̃Đăk Kôi - huyêṇ Kon Râỹ - tỉnh Kon Tum. 

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

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

- Đang cách ly tâp̣ trung: Taị xa ̃Đăk Kôi - huyêṇ Kon Râỹ; chuyển cách 

ly điều tri:̣ Bêṇh viêṇ Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 
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8.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-431 ở tại điạ bàn tỉnh Kon Tum, không đi 

ra ngoaị tỉnh. 

- F0-431 là F1 của trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 427 (đươc̣ phát hiêṇ 

dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 01/12/2021). 

- Ngày 01/12/2021, F0-431 được đưa đi cách ly tập trung taị cơ sở cách ly 

trên điạ bàn huyêṇ Kon Rẫy. 

- Ngày 02/12/2021, F0-431 được lấy mẫu để thưc̣ hiện xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR. 

8.3. Lic̣h triǹh di chuyển: Từ ngày 22-29/11/2021, F0-431 chỉ ở trong 

làng, có tiếp xúc với 03 người. 

8.4. Điều tra tiếp xúc: Hiêṇ đa ̃điều tra đươc̣ F1: 03 ca; cách ly tâp̣ trung. 

Đang tiếp tục điều tra, truy vết. 

8.5. Các hoaṭ đôṇg đã triển khai 

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

thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-431 về cách ly điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ Da ̃ chiến số 1 - tỉnh 

Kon Tum. 

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

huyện Kon Râỹ. 

8.6. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 02/12/2021: RT-PCR lần 1 khẳng điṇh dương tính (+) (ct: 18). 

9. Đối với F0-432 

9.1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Y.Tr, giới tính Nữ, dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 2020. 

- Địa chỉ: Xa ̃Đăk Kôi - huyêṇ Kon Râỹ - tỉnh Kon Tum. 

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

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

- Đang cách ly tâp̣ trung: Taị xa ̃Đăk Kôi - huyêṇ Kon Râỹ; chuyển cách 

ly điều tri:̣ Bêṇh viêṇ Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum. 

9.2. Yếu tố dịch tễ 

- Trong vòng 14 ngày qua, F0-432 ở tại điạ bàn tỉnh Kon Tum, không đi 

ra ngoaị tỉnh. 

- F0-432 là F1 của trường hơp̣ mắc COVID-19 thứ 428 (đươc̣ phát hiện 

dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 01/12/2021). 
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- Ngày 01/12/2021, F0-432 đươc̣ đưa đi cách ly tập trung taị cơ sở cách ly 

trên điạ bàn huyêṇ Kon Rẫy. 

- Ngày 02/12/2021, F0-432 đươc̣ lấy mẫu để thưc̣ hiêṇ xét nghiêṃ với 

SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR. 

9.3. Lic̣h trình di chuyển: Từ ngày 22-29/11/2021, F0-432 chỉ ở trong 

làng, có tiếp xúc với 02 người. 

9.4. Điều tra tiếp xúc: Hiêṇ đã điều tra được F1: 02 ca; cách ly tâp̣ trung. 

Đang tiếp tục điều tra, truy vết. 

9.5. Các hoaṭ động đã triển khai 

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

thông báo cho Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy; tổ chức điều tra dic̣h tê ̃F0. 

- Chuyển F0-432 về cách ly điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ Da ̃ chiến số 1 - tỉnh 

Kon Tum. 

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

huyện Kon Râỹ. 

9.6. Xét nghiệm SARS-CoV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực 

hiện): Ngày 02/12/2021: RT-PCR lần 1 khẳng điṇh dương tính (+) (ct: 30). 

V. HƯỚNG XỬ LÝ TIẾP THEO 

- Tiếp tục cách ly điều trị cho các F0, F0tdt; cách ly tập trung các F1. 

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

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

sở cách ly. 

VI. ĐỀ NGHỊ 

1. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; các huyêṇ Đăk Hà, Sa 

Thầy, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy 

- 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 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. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; các huyêṇ Đăk Hà, Đăk Tô, 

Ngoc̣ Hồi, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông 
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- 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. 

- Huy động các Tổ cộng tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn để tổ chức truy vết và kiểm 

soát tất cả những trường hợp có yếu tố nguy cơ. 

- Cần xem xét kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung để đáp ứng tình hình 

dịch bệnh. 

3. Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum; các huyêṇ Đăk Hà, Đăk Tô, 

Ngoc̣ Hồi, Kon Rẫy: Tập trung các nguồn lực, phối hợp với Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tiếp tục truy vết thần tốc, đề nghị cách ly y tế kịp thời, khoanh 

vùng đối tượng; phối hợp tổ chức cách ly y tế và giám sát sức khỏe các trường 

hợp liên quan F0 chặt chẽ, đúng quy định; tham mưu và triển khai đầy đủ các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

4. Bêṇh viêṇ Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum; Bêṇh viêṇ đa khoa khu 

vưc̣ Ngoc̣ Hồi; Trung tâm Y tế các huyêṇ Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Sa 

Thầy: Tổ chức cách ly điều trị các F0, F0tdt 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 F0. 

5. Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum, huyêṇ Đăk Hà: Thực hiện lấy 

mẫu đơn xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các 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 Hà, Đăk Tô,  

  Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Ngoc̣ Hồi, Sa Thầy; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện Dã chiến số 1 - tỉnh Kon Tum; 

- Bêṇh viêṇ đa khoa khu vưc̣ Ngoc̣ Hồi; 

- TTYT TP Kon Tum; các huyêṇ Đăk Hà, Đăk Tô,  

  Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Ngoc̣ Hồi, Sa Thầy; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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