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UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BC-SYT       Đắk Nông, ngày 
 

 

BÁO CÁO NHANH 

Trường hợp thứ 05 mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 

Vào lúc 17h15 phút ngày 15/7/2021, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông ghi nhận 01 trường hợp mắc Covid-19 thông qua sàng lọc 

bằng test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính với Covid–19 trên địa bàn 

huyện Đắk Rlấp. Ngay sau có thông tin Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật phối hợp Trung tâm Y tế huyện Đăk R’Lấp tiến hành ngay công tác điều 

tra, xác minh và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch, cụ thể như sau: 

1. Thông tin về trường hợp bệnh 

- Họ và tên: Võ Hoàng Linh Em Sinh năm: 14/10/1991; Giới tính: Nam; 

- Nghề nghiệp: Lái xe tải tuyến Hồ Chí Minh - Đắk Nông; 

- Địa chỉ thường trú: Mỹ Long, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; 

- Số điện thoại: 0967.049.498; 

- Số CMND: 0352076503; 

- Tiền sử: khỏe mạnh, phát hiện các triệu chứng của bệnh như sốt, ho, khó 

thở.... 

- Tình trạng sức khỏe: theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Đăk Lăk ghi nhận Võ Hoàng Linh Em khỏe mạnh, không ghi nhận bệnh lý và 

chưa có tiền sử tiêm vắc xin Covid-19. 

2. Lịch trình di chuyển và tiếp xúc 

- Ngày 08/7/2021: Di chuyển đi có đi bốc rau ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng trên xe tải (BSX: 71 C-08705) có tiếp xúc 01 người không rõ họ tên (SĐT: 

0917.972.682). 

- Ngày 09/7/2021: Di chuyển huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng chạy về 

huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang tiếp xúc với 01 người tên Nghĩa (SĐT: 

0916.267.467). 

- Ngày 10/7/2021: Di chuyển về Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh ở cùng 

Tài xế Thanh (SĐT: 0987.172.797). 

- Ngày 11/7/2021: Tiếp tục di chuyển đi giao hàng ở tỉnh Kiên Giang và ăn 

cơm ở cầu thứ 7. Sau đó về nghỉ tại tỉnh Bến Tre.   

- Ngày 12/7/2021:  
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+ Di chuyển về bốc hàng ở chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Sau đó, di chuyển qua 

địa phận tỉnh Đắk Nông và đổ dầu ở cây xăng Phúc Duy ở xã Đắk Gằn, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. 

+ Khoảng 09h00’ ngày 13/7/2021 giao hàng ở huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk, 

có tiếp xúc 01 người không rõ tên (SĐT: 0976.716.309). 

- Ngày 14/7/2021: Ăn cơm ở cây xăng PROTRO đường tránh Đăk Lắk và 

ngủ trên xe ở cây xăng METRO, tỉnh Đăk Lắk. Sau đó đi bốc khoai ở KM52 và 

47 tỉnh Đăk Lăk tiếp xúc với 01 người tên Hằng (SĐT: 03724.047.659). 

- Ngày 15/7/2021 

+ Khoảng 02 giờ 40 phút đi từ Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk về xã Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp.  

+ Khoảng 06 giờ sáng tới Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Trạm thu phí 

Cai Chanh, xã Đắk Ru. Tuy nhiên, do giấy xét nghiệm sàng lọc Covid-19 hết hạn 

nên không được thông hành. Vì vậy, xin đi nhờ 01 người đi xe máy (không rõ 

biển số và họ tên) đi đến TTYT huyện Đăk R’lấp để làm test nhanh. 

3. Thực trạng xét nghiệm 

- Đến 09 giờ 15 phút được TTYT huyện Đăk R’lấp lấy mẫu test nhanh 

kháng nguyên Covid-19 dương tính. 

- Khoảng 10 giờ ngày 15/7/2021, TTYT huyện Đắk R’Lấp lấy mẫu gửi 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông xét nghiệm bằng kỹ thuật RT PCR. 

- PCR dương tính với Sars-CoV-2 tại Phòng xét nghiệm của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông vào lúc 16 giờ 58 phút ngày 15/7/2021. 

- Mã bệnh nhân: 40924 

4. Các trường hợp tiếp xúc gần sẽ báo cáo bổ sung sau. 

5. Kết luận 

Qua kết quả điều tra xác minh, thông tin dịch tễ, kết quả xét nghiệm PCR, 

tình trạng sức khỏe hiện tại của trường hợp trên, Kết luận: Đây là trường hợp xác 

định mắc Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.        

            6. Các nội dung đã triển khai 

Sở Y tế đã chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19, sau khi ghi nhận kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2: 

6.1. Công tác phối hợp: 

Cử đoàn công tác xuống huyện Đắk R’Lấp phối hợp triển khai các hoạt 

động phòng chống dịch. 

6.2. Công tác điều tra, truy vết, khử khuẩn: 

- Khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp liên quan và bước đầu ghi 

nhận được 03 trường hợp tiếp xúc gần (F1); hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng điều 
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tra truy vết các trường hợp có liên quan; (thông tin chi tiết các trường hợp liên 

quan sẽ được cập nhật trong các báo cáo tiếp theo). 

- Khử khuẩn toàn bộ địa điểm của bệnh nhân đến. 

- Thông báo ngay cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

ở người của tỉnh về trường hợp dương tính nêu trên. 

- Khẩn trương vận chuyển trường hợp dương tính lên điều trị tại khu cách 

ly điều trị Covid-19 của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp. 

- Chỉ đạo khẩn cấp các đơn vị liên quan tiếp tục truy vết các trường hợp 

tiếp xúc với trường hợp dương tính nêu trên và thực hiện cách ly y tế tập trung, 

cách ly y tế tại nhà các trường hợp liên quan theo đúng quy định. 

- Chỉ đạo Thông báo báo chí và các mốc dịch tễ của trường hợp trên cho 

các tỉnh, thành liên quan để phối hợp điều tra, truy vết. 

Trên đây là báo cáo Kết quả điều tra, xác minh trường hợp mắc Covid-19 

thứ 05 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông của Sở Y tế. Các thông tin bổ sung tiếp tục 

được điều tra, truy vết và cập nhật trong báo cáo tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 

- Cục Y tế dự phòng-Bộ Y tế (b/cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo) 

- Viện VSDT Tây Nguyên; 

- Sở Y tế các tỉnh (theo lịch di chuyển); 

- Ban lãnh đạo Sở;  

- UBND huyện Đắk R’lấp; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hào 
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