
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 01 năm 2022 

 

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

(Ca bệnh từ 1606 đến 1643) 
________________________________ 

 

   Kính gửi:  

 - Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 

Sở Y tế báo cáo các trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2 trên địa 

bàn tỉnh, như sau:  

1. Thông tin các trường hợp mắc COVID-19 (Kèm phụ lục) 

Địa bàn Số mắc mới Xã, phường, thị trấn 

Huyện Đăk Tô 10 07 Thị trấn, 02 Kon Đào, 01 Đăk Trăm. 

Huyện Đăk Hà 03 02 Thị trấn, 01 Đăk La. 

Huyện Ngọc Hồi 04 01 Đăk Xú, 01 Đăk Nông, 02 Thị trấn. 

Thành phố Kon Tum  21 01 Đăk Cấm, 01 Duy Tân, 19 Thống 

Nhất. 

Tổng 38  

2. Đề nghị 

2.1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tổ chức áp dụng các biện pháp cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, 

tự theo dõi sức khỏe phù hợp đối tượng, nghiêm ngặt, đúng quy định đối với các 

F1, F2. Huy động các nguồn lực tại địa phương hỗ trợ cho việc triển khai công 

tác cách ly F1 tại nhà, cách ly điều trị F0 tại nhà. 

- 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 (không bỏ sót); áp dụng biện 

pháp xử lý y tế kịp thời, phù hợp; khoanh vùng, điều tra, khoanh vùng dịch tễ 

hoặc cách ly y tế vùng dịch khi cần thiết. 

- 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.  



2 

 

2.2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: Tập trung các nguồn lực, 

phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Tiếp tục truy vết thần tốc; lấy mẫu kịp thời; khoanh vùng điều tra, 

khoanh vùng dịch tễ hoặc đề nghị cách ly y tế vùng dịch khi cần thiết; tham mưu 

và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để kiểm soát kịp 

thời các ca bệnh, chùm ca bệnh cộng đồng. 

- Đảm bảo công tác chuyên môn cho việc cách ly điều trị F0 tại nhà; phối 

hợp chặt chẽ với địa phương để kiểm tra, giám sát việc cách ly tập trung, cách ly 

tại nhà và theo dõi sức khỏe tại nhà phù hợp, đúng đối tượng, đúng quy định. 

2.3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 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, F0tdt. 

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 các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

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

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; 

- TTYT các huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 

Võ Văn Thanh 

 



Phụ lục 

THÔNG TIN CÁC CA MẮC COVID-19 

(Kèm theo Báo cáo số …../BC-SYT ngày …../01/2022 của Sở Y tế) 
____________________________________ 

 

TT F0 

Họ và tên 

Giới, dân tộc, sinh 

Địa chỉ 

Tiêm vắc xin 

Tiền sử mắc 

Nơi C.ly Đ.trị 

Yếu tố dịch tễ; mốc dịch tễ, tiếp xúc 

Truy vết 

Cách ly 

F1, F2 

Kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 

(cơ sở, ngày) 

Ghi chú 

1 1606 

- N.T.H.H 

- Nữ, Kinh, 1981. 

- Xã Đăk La - 

huyện Đăk Hà - 

tỉnh Kon Tum 

 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 13/01/2022, thực hiện cách ly tại nhà do có tiếp xúc gần với 

F0-1429. 

- Ngày 16/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. 

- F1: 03 ca; CLTN. 

- Tiếp tục truy vết. 

F0: PCR(+) Ct 20 

(CDC, 16/01/2022) 

Ca mắc 

trong thời 

gian cách 

ly 

2 1607 

- D.T.T.Tr 

- Nữ, Kinh, 2011. 

- Thị trấn Đăk Hà - 

huyện Đăk Hà - 

tỉnh Kon Tum. 

- Chưa tiêm. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà.  

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 13/01/2022, thực hiện cách ly tại nhà do có tiếp xúc gần với 

F0-1418. 

- Ngày 16/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-

CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. 

- F1: 04 ca; CLTN. 

- Tiếp tục truy vết. 

F0: PCR(+) Ct 24 

(CDC, 16/01/2022) 

Ca mắc 

trong thời 

gian cách 

ly 

3 1608 

- L.T.A 

- Nam, Kinh, 2016. 

- Xã Đăk Xú - 

huyện Ngọc Hồi - 

tỉnh Kon Tum. 

- Chưa tiêm. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà.  

- Ngày 10/01/2022, di chuyển từ phường Khuê Trung - quận Cẩm Lệ 

- Thành phố Đà Nẵng (địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng) về 

tỉnh Kon Tum. 

- Ngày 16/01/2022, có triệu chứng sốt, ho, rát họng, đến Trạm Y tế 

xã Đăk Xú lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả 

xét nghiệm dương tính. Cùng ngày, có kết quả xét nghiệm dương 

tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. 

- F1: 06 ca; CLTN. 

- Tiếp tục truy vết. 

F0: PCR(+) Ct 19 

(CDC, 16/01/2022) 

Ca xâm 

nhập 

4 1609 

- N.Đ.L 

- Nam, Kinh, 2000. 

- Thị trấn Plei Kần - 

huyện Ngọc Hồi - 

tỉnh Kon Tum. 

- Đã tiêm 01 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà.  

- Ngày 14/01/2022, di chuyển từ phường Kim Sơn - quận Gia Lâm - 

Thành phố Hà Nội (địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam) về tỉnh 

Kon Tum. Khi về đến địa phương, thực hiện cách ly tại nhà. 

- Ngày 15/01/2022, tự lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

bằng test nhanh kháng nguyên, có kết quả dương tính. 

- Ngày 16/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-

CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần. 

F0: PCR(+) Ct 18 

(CDC, 16/01/2022) 

Ca xâm 

nhập 

5 1610 

- N.C.V 

- Nam, Kinh, 1994. 

- Xã Đăk Cấm - 

thành phố Kon Tum 

- tỉnh Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Bệnh viện Dã 

chiến. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 15/01/2022, có triệu chứng sốt, ho khó thở nên tự lấy mẫu để 

làm xét nghiệm với SARS-CoV-2. 

- Ngày 16/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

- F1: 25 ca; CLTN. 

- F2: 37 ca; CLTN. 

- Tiếp tục truy vết 

F0: PCR (+) Ct16 

(CDC 16/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

6 1611 
- P.B.H 

- Nữ, Kinh, 2012. 

- Chưa tiêm. 

- Chưa mắc. 

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

ngoại tỉnh. 

- F1: 45 ca; CLTN. 

- F2: 105 ca;CLTN. 

F0: PCR(+) Ct 25 

(CDC, 16/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 
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TT F0 

Họ và tên 

Giới, dân tộc, sinh 

Địa chỉ 

Tiêm vắc xin 

Tiền sử mắc 

Nơi C.ly Đ.trị 

Yếu tố dịch tễ; mốc dịch tễ, tiếp xúc 

Truy vết 

Cách ly 

F1, F2 

Kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 

(cơ sở, ngày) 

Ghi chú 

- Thị trấn Đăk Hà - 

huyện Đăk Hà - 

tỉnh Kon Tum. 

- Tại nhà. - Ngày 15/01/2022, được lấy mẫu để làm xét nghiệm vì là F2 của 

F0-1540. 

- Ngày 16/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-

CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. 

- Tiếp tục truy vết. 

7 1612 

- A.H 

- Nam, Giẻ Triêng, 

1992. 

- Xã Đăk Nông - 

huyện Ngọc Hồi - 

tỉnh Kon Tum. 

- Đã tiêm 03 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 12/01/2022, có triệu chứng sốt, cảm. 

- Ngày 15/01/2022, đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi lấy 

mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên, 

có kết quả xét nghiệm dương tính. 

- Ngày 16/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

- F1: 28 ca; CLTN. 

- Tiếp tục truy vết 

F0: PCR (+) Ct20 

(CDC 16/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

8 1613 

- T.T.L 

- Nữ, Kinh, 1961. 

- Thị trấn Plei Kần - 

huyện Ngọc Hồi - 

tỉnh Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 14/01/2022, có triệu chứng sốt, đau họng, mất vị giác. 

- Ngày 15/01/2022, đến Trạm Y tế thị trấn Plei Kần lấy mẫu để xét 

nghiệm với SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên, có kết quả 

xét nghiệm dương tính. 

- Ngày 16/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

- F1: 05 ca; CLTN. 

- Tiếp tục truy vết 

F0: PCR (+) Ct17 

(CDC 16/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

9 1614 

- N.X.P 

- Nam, Kinh, 2013. 

- Xã Kon Đào -  

huyện Đăk Tô - tỉnh 

Kon Tum. 

- Chưa tiêm. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022 được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên do tiếp xúc gần với F0-

1523, có kết quả xét nghiệm dương tính (+). 

- F1: 03 ca; CLTN 

- F2: 11 ca; CLTN 

- Tiếp tục truy vết 

Test nhanh (+) 

(Trạm Y tế xã Kon 

Đào 16/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

10 1615 

- B.T.L 

- Nam, Kinh, 1971. 

- Xã Kon Đào - 

huyện Đăk Tô - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 03 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022 được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên do tiếp xúc gần với F0-

1559, có kết quả xét nghiệm dương tính (+). 

- F1: 16 ca; CLTN 

- F2: 33 ca; CLTN 

- Tiếp tục truy vết 

Test nhanh (+) 

(Trạm Y tế xã Kon 

Đào 16/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

11 1616 

- N.T.H 

- Nữ, Kinh, 1979. 

- Thị trấn Đăk Tô 

huyện Đăk Tô - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 03 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 17/01/2022 được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên do tiếp xúc gần với F0-

1577, có kết quả xét nghiệm dương tính (+). 

- F1: 12 ca; CLTN 

- F2: 42 ca; CLTN 

- Tiếp tục truy vết 

Test nhanh (+) 

(Trạm Y tế thị trấn 

Đăk Tô 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

12 1617 

- Đ.T.Q 

- Nữ, Kinh, 1983. 

- Thị trấn Đăk Tô 

- Đã tiêm 03 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 17/01/2022 được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 

- F1: 03 ca; CLTN 

- F2: 09 ca; CLTN 

- Tiếp tục truy vết 

Test nhanh (+) 

(Trạm Y tế thị trấn 

Đăk Tô 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 
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TT F0 

Họ và tên 

Giới, dân tộc, sinh 

Địa chỉ 

Tiêm vắc xin 

Tiền sử mắc 

Nơi C.ly Đ.trị 

Yếu tố dịch tễ; mốc dịch tễ, tiếp xúc 

Truy vết 

Cách ly 

F1, F2 

Kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 

(cơ sở, ngày) 

Ghi chú 

huyện Đăk Tô - tỉnh 

Kon Tum. 

bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên do tiếp xúc gần với F0-

1559, có kết quả xét nghiệm dương tính (+). 

13 1618 

- T.N.T 

- Nam, Kinh, 1966. 

- Thị trấn Đăk Tô 

huyện Đăk Tô - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 17/01/2022 được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên do tiếp xúc gần với F0-

1559, có kết quả xét nghiệm dương tính (+). 

- F1: 02 ca; CLTN 

- F2: 06 ca; CLTN 

- Tiếp tục truy vết 

Test nhanh (+) 

(Trạm Y tế thị trấn 

Đăk Tô 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

14 1619 

- N.V.T 

- Nam, Kinh, 1978. 

- Thị trấn Đăk Tô 

huyện Đăk Tô - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 03 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 17/01/2022 được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên do tiếp xúc gần với F0-

1559, có kết quả xét nghiệm dương tính (+). 

- F1: 03 ca; CLTN 

- F2: 25 ca; CLTN 

- Tiếp tục truy vết 

Test nhanh (+) 

(Trạm Y tế thị trấn 

Đăk Tô 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

15 1620 

- A.Q 

- Nam, Xê Đăng, 

1981. 

- Thị trấn Đăk Tô 

huyện Đăk Tô - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 03 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 17/01/2022 được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên do tiếp xúc gần với F0-

1559, có kết quả xét nghiệm dương tính (+). 

- F1: 07 ca; CLTN 

- F2: 19 ca; CLTN 

- Tiếp tục truy vết 

Test nhanh (+) 

(Trạm Y tế thị trấn 

Đăk Tô 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

16 1621 

- B.T.B 

- Nam, Kinh, 1983. 

- Thị trấn Đăk Tô 

huyện Đăk Tô - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022 được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp bằng phương pháp RT-PCR do tiếp xúc gần với 

F0-1559. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) bằng RT-

PCR. 

- F1: 03 ca; CLTN 

- F2: 06 ca; CLTN 

- Tiếp tục truy vết 

F0: PCR (+) Ct 18 

(CDC 17/1/2022) 

Ca cộng 

đồng 

17 1622 

- B.T.T.T. 

- Nữ, Kinh, 1990. 

- Thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 01 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Tối ngày 16/01/2022 được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-

2 bằng phương pháp bằng phương pháp RT-PCR do tiếp xúc gần với 

F0-1621. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) bằng RT-

PCR. 

- F1: 03 ca; CLTN 

- F2: 08 ca; CLTN 

- Tiếp tục truy vết 

F0: PCR (+) Ct 16 

(CDC 17/1/2022) 

Ca cộng 

đồng 

18 1623 

- A.H 

- Nam, Xê Đăng, 

1984. 

- Xã Đăk Trăm - 

huyện Đăk Tô - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 03 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 17/01/2022, được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên do tiếp xúc gần với F0-

1577, có kết quả xét nghiệm dương tính (+). 

- F1: 16 ca; CLTN 

- F2: 33 ca; CLTN 

- Tiếp tục truy vết 

Test nhanh (+) 

(TYT xã Đăk Trăm 

17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 
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TT F0 

Họ và tên 

Giới, dân tộc, sinh 

Địa chỉ 

Tiêm vắc xin 

Tiền sử mắc 

Nơi C.ly Đ.trị 

Yếu tố dịch tễ; mốc dịch tễ, tiếp xúc 

Truy vết 

Cách ly 

F1, F2 

Kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 

(cơ sở, ngày) 

Ghi chú 

19 1624 

- N.Đ.L 

- Nam, Kinh, 2014. 

- Phường Duy Tân - 

thành phố Kon Tum 

- tỉnh Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022, được lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-

CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên, có kết quả dương tính. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

- F1: 38 ca; CLTN. 

- Tiếp tục truy vết 

F0: PCR (+) Ct24 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

20 1625 

- T 

- Nam, Ba Na, 

1938. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct15 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

21 1626 

- A.Th 

- Nam, Ba Na, 

2012. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Chưa tiêm. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct23 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

22 1627 

- T 

- Nam, Ba Na, 

1962. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct28 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

23 1628 

- Th 

- Nam, Ba Na, 

1989. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct21 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

24 1629 

- A.T 

- Nam, Ba Na, 

1995. 

- Phường Thống 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct15 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 
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TT F0 

Họ và tên 

Giới, dân tộc, sinh 

Địa chỉ 

Tiêm vắc xin 

Tiền sử mắc 

Nơi C.ly Đ.trị 

Yếu tố dịch tễ; mốc dịch tễ, tiếp xúc 

Truy vết 

Cách ly 

F1, F2 

Kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 

(cơ sở, ngày) 

Ghi chú 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

25 1630 

- Y.H 

- Nữ, Ba Na, 2001. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct17 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

26 1631 

- A.C 

- Nam, Ba Na, 

1985. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct14 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

27 1632 

- R 

- Nam, Ba Na, 

1961. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct14 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

28 1633 

- Ng 

- Nam, Ba Na, 

2013. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Chưa tiêm. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct18 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

29 1634 

- N.H 

- Nam, Ba Na, 

2002. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Chưa tiêm. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct14 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 
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TT F0 

Họ và tên 

Giới, dân tộc, sinh 

Địa chỉ 

Tiêm vắc xin 

Tiền sử mắc 

Nơi C.ly Đ.trị 

Yếu tố dịch tễ; mốc dịch tễ, tiếp xúc 

Truy vết 

Cách ly 

F1, F2 

Kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 

(cơ sở, ngày) 

Ghi chú 

30 1635 

- Tr  

- Nữ, Ba Na, 1994. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct13 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

31 1636 

- K.S.B 

- Nam, Ba Na, 

2016. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Chưa tiêm. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct25 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

32 1637 

- A.K.X 

- Nam, Ba Na, 

1997. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct15 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

33 1638 

- A.Ph 

- Nam, Ba Na, 

2014. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Chưa tiêm. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct17 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

34 1639 

- Y.H 

- Nữ, Ba Na, 1950. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct17 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

35 1640 

- A.H 

- Nam, Ba Na, 

2014. 

- Chưa tiêm. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct17 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 
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TT F0 

Họ và tên 

Giới, dân tộc, sinh 

Địa chỉ 

Tiêm vắc xin 

Tiền sử mắc 

Nơi C.ly Đ.trị 

Yếu tố dịch tễ; mốc dịch tễ, tiếp xúc 

Truy vết 

Cách ly 

F1, F2 

Kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 

(cơ sở, ngày) 

Ghi chú 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

36 1641 

- Y.H 

- Nữ, Ba Na, 1978. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct20 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

37 1642 

- A.T 

- Nam, Ba Na, 

1962. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct22 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 

38 1643 

- A.G 

- Nam, Ba Na, 

1974. 

- Phường Thống 

Nhất - thành phố 

Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

- Đã tiêm 02 mũi. 

- Chưa mắc. 

- Tại nhà. 

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

ra ngoại tỉnh. 

- Ngày 16/01/2022,  lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2 

do có tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 từ 1568 đến 

1573. 

- Ngày 17/01/2022, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-

CoV-2- bằng RT-PCR. 

Hiện tại chưa phát 

hiện trường hợp 

tiếp xúc gần.  

F0: PCR (+) Ct15 

(CDC 17/01/2022) 

Ca cộng 

đồng 
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