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    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /BC- UBND Quảng Xương, ngày         tháng        năm 2021 

 

BÁO CÁO  

Kết quả điều tra trƣờng hợp dƣơng tính với Virus Sars-Cov-2  

tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xƣơng 

(Tính đến thời điểm 06 giờ ngày  13/9/2021) 

 

I. Thông tin chung 

1. Bệnh nhân thứ nhất 

- Họ và tên:  Đỗ Thị Gái,   năm sinh: 1962 

- Điện thoại liên hệ: 0364563508 

- Địa chỉ: Thôn Chính Đa, xã Quảng Chính, huyện  Quảng Xương. 

- Nghề nghiệp: làm ruộng . 

- Ngày lấy mẫu xét nghiệm: 

+ Lần 1: Ngày 09/9/2021 cho kết quả âm tính 

+ Lần 2: Ngày 12/9/2021 cho kết quả dương tính với SARS-COV 2 (do Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thông báo vào lúc 20 giờ 30 phút). 

2. Bệnh nhân thứ hai 

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Minh Đức,   năm sinh: 2014 

- Địa chỉ: Thôn Chính Đa, xã Quảng Chính, huyện  Quảng Xương. 

- Học sinh lớp 2C trường Tiểu học Quảng Chính. 

- Ngày lấy mẫu xét nghiệm: 

+ Lần 1: Ngày 9/9/2021 cho kết quả âm tính 

+ Lần 2: Ngày 12/9/2021 cho kết quả dương tính với SARS-COV (do Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thông báo vào lúc 20 giờ 30 phút). 

II. Lịch trình di chuyển của bệnh nhân. 

1. Bệnh nhân thứ nhất:  Họ và tên: Đỗ Thị Gái; năm sinh: 1962 

- Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Phạm Minh Thành (thôn 1, xã Quảng Khê, 

huyện Quảng Xương). Đã được cách ly từ ngày 09/9/2021 

 Lịch trình di chuyển:  

- Ngày 07/9/2021, ông Phạm Minh Thành (là F0, địa chỉ thôn 1, xã Quảng Khê) 

đến nhà bà Đỗ Thị Gái và tiếp xúc với gia đình bà bao gồm: chồng Mai Ngọc Bình, 

con gái Mai Thị Phương, cháu gái Nguyễn Ngọc Minh Anh (đã là F0) và bệnh nhân 

Đỗ Thị Gái. Trong quá trình tiếp xúc không đeo khẩu trang. 

- Sáng ngày 08/9/2021 bệnh nhân có tiếp xúc với bà Lưu Thị Yến cùng xã và 

bà Mai Thị Thu (xã Quảng Trung), 2 người này đến nhà bà Gái. 

- Chiều ngày 08/9/2021 bệnh nhân đến nhà hàng xóm chơi: bà Lý và chị Tuyết. 

- Từ ngày 07-09/9/2021 hàng ngày bệnh nhân có đi chợ Ghép (xã Quảng 

Chính) mua đồ ăn sáng và đi qua nhiều cửa hàng (không nhớ rõ tên người bán hàng). 



- Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 09/9/2021, qua điều tra truy vết phát hiện bệnh 

nhân Đỗ Thị Gái có tiếp xúc với F0 (Lê Minh Thành) nên bệnh nhân đã được cách ly 

và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngay sau đó (có kết quả âm tính). 

- Đến ngày 12/9/2021, sau khi nhận được thông báo cháu trai hiện sống cùng 

bệnh nhân là Nguyễn Ngọc Minh Đức (là F1 của bệnh nhân Thành) đang được cách 

ly có biểu hiện mệt mỏi, sốt nên đã tiến hành làm xét nghiệm test nhanh và có kết quả 

dương tính; đồng thời lấy mẫu gửi CDC Thanh Hóa làm xét nghiệm PCR. Đến 20 giờ 

30 phút cùng ngày, CDC Thanh Hóa thông báo bà Gái có kết quả dương tính với vi 

rút SASR-COV- 2. 

2.2. Bệnh nhân thứ hai: Nguyễn Ngọc Minh Đức, năm sinh: 2014  

Lịch trình di chuyển: 

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Minh Anh (là em gái của bệnh 

nhân). Hiện sống cùng bà ngoại (bệnh nhân thứ nhất Đỗ Thị Gái). Đã được cách ly từ 

ngày 09/9/2021. Bệnh nhân học tại lớp 2C Trường tiểu học xã Quảng Chính.  

Từ ngày 07-09/9/2021, hàng ngày bệnh nhân được mẹ Mai Thị Phương đưa đi 

học. Tại lớp học, bệnh nhân có tiếp xúc với 39 bạn trong lớp 2C, cô giáo Trịnh Quỳnh 

Dung và cô Nguyễn Thị Hiền. Sau giờ học, được mẹ đón về nhà, không đi đâu; bệnh 

nhân chỉ ở nhà chơi cùng ông bà ngoại, mẹ và em gái (là F0 Nguyễn Ngọc Minh 

Anh). 

- Đến 13 giờ 45 phút ngày 09/9/2021, qua điều tra truy vết phát hiện bệnh nhân 

là F2 của F0 (Lê Minh Thành) nên bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 

lần 1 ngay sau đó (có kết quả âm tính). 

- Ngày 10/9/2021 sau khi em gái bệnh nhân (Nguyễn Ngọc Minh Anh) có kết 

quả dương tính với SASR-COV- 2, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 

(cho kết quả âm tính). 

- Đến ngày 12/9/2021, sau khi nhận được thông báo bệnh nhân biểu hiện có sức 

khỏe mệt mỏi, sốt nên đã tiến hành làm xét nghiệm test nhanh, kết quả dương tính với 

vi rút SASR-COV -2. Đồng thời lấy mẫu gửi CDC Thanh Hóa làm xét nghiệm PCR. 

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, CDC Thanh Hóa thông báo kết quả cháu Đức dương 

tính với vi rút SASR-COV- 2. 

III. Các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai 

Ngay sau khi nhận được tin 02 bệnh nhân dương tính với vi rút SASR-COV- 2 

thuộc thôn Chính Đa, xã Quảng Chính, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

huyện Quảng Xương đã xuống xã Quảng Chính cùng với Tổ chỉ huy của huyện (đặt 

chỉ huy trực tiếp tại xã)  chỉ đạo, xử lý các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể như 

sau:  

1. Về truy vết: truy vết tại gia đình bệnh nhân, các hộ gia đình xung quanh nhà 

bệnh nhân và các cá nhân có liên  quan đến bệnh nhân; nhanh chóng điều tra, truy vết, 

lập danh sác các trường hợp F1, F2. 

- Đã tổ chức truy vết xác định được:  49 F1  

- Đã truy vết xác định được:  868 F2. 

2. Đưa 02 bệnh nhân đến Bệnh viện Phổi Thanh Hóa điều trị, đồng thời phun 

khử khuẩn khu vực nhà bệnh nhân. 

3. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, test nhanh:  



 Đến 23 giờ 30 phút ngày 12/9/2021, Trung tâm Y tế huyện đã lấy mẫu test 

nhanh  cho toàn bộ  F1 (đều có kết quả âm tính) và lấy mẫu gửi CDC Thanh Hóa làm 

xét ngiệm PCR cho 98 người là F1 và đối tượng nguy cơ cao, đến 5 giờ 00 phút ngày 

13/9/2021 cho kết quả đều âm tính. 

4. Thực hiện các biện pháp cách ly tập trung 

- Đưa toàn bộ đối tượng F1 là đi cách ly tập trung. Trong đó có 39 cháu học 

sinh và 02 cô giáo cho cách ly tại khách sạn An Phúc, xã Tiên Trang, huyện Quảng 

Xương; số còn lại cho cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện. 

 5. Thông báo cho các địa phương có liên quan về lịch trình di chuyển của bệnh 

nhân và các điểm đến của bệnh nhân để người dân có tiếp xúc với 02 bệnh nhân nêu 

trên đến Trạm y tế khai báo theo quy định. 

IV. Các biện pháp phòng dịch tiếp theo 

- Thông báo cho các địa phương có liên quan để phối hợp, truy vết các trường 

hợp F1, F2, F3 theo quy định. 

- Tiếp tục khai thác các mốc dịch tễ liên quan tới bệnh nhân, điều tra F1, F2 

tránh bỏ sót bên ngoài cộng đồng. 

- Tiến hành cách ly các trường hợp F1; F2 theo qui định. 

- Lấy mẫu xét nghiệm PCR toàn bộ F1, F2 và những người có nguy cơ;  

- Tiến hành làm xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên cho công dân tại các 

điểm: khu vực bệnh nhân sinh sống, khu vực nhà bố đẻ bệnh nhân tại xã Quảng 

Chính./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Thanh Hoá (để b/c); 
- Sở Y tế (để b/c); 

- CDC Thanh Hóa (để b/c); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c); 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

    Nguyễn Huy Nam 
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