TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH THUẬN
THÔNG BÁO NHANH 25 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2
(Ngày 28/7/2021)
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận thông báo nhanh về một số
thông tin liên quan đến 25 ca mắc mới SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh như sau:
Bệnh nhân từ 1 đến 24 trong khu cách ly tập trung
Công tác giám sát phát hiện:
BN120793 (N.Đ.V), 1973. Nam. Nghề nghiệp: ngư dân. Địa chỉ: thôn Sơn
Hải 1, xã Phước Dinh, Thuận Nam.
BN120795 (P.X.M.H), 1979. Nam. Nghề nghiệp: công nhân. Địa chỉ: số
665, đường Thống Nhất, phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang -Tháp Chàm.
BN120796 (N.N.Đ.T), 1995. Nam. Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng. Địa
chỉ: thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam. Ngày 25/7/2021 lúc 7h00
đi xe máy từ huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh về Ninh Thuận. Tới 15h30 cùng
ngày đến chốt giao thông Cà Ná và được đưa đi cách ly tập trung tại trường Đặng
Chí Thanh Thuận Nam.
BN120797 (T.T.Đ) 2006. Nam. BN120798 (T.T.T) 1946. Nữ; BN120799
(Đ.T.C.L), 2013. Nam; BN120800 (C.H.Q.T), 2020. Nam. BN120801 (N.H.H)
1994. Nam. BN120802 (Q.T.H.N), 1969. Nữ; BN120803 (N.C.S), 2015. Nam;
BN120804 (Đ.Q.A), 2013. Nữ; BN120805 (Đ.T.L.Đ.T), 1985. Nữ; BN120806
(Đ.K.T), 2004. Nam; BN120807 (T.T.K.T), 2020. Nữ. Cùng địa chỉ: Khu phố 12,
thị Trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Đã được cách ly tập trung từ ngày
19/7/2021.
BN120808 (P.Đ.H), 1994. Nam; BN120809 (P.Đ.T.D), 2017. Nam;
BN120810 (P.Đ.T.K), 2019. Nam. Cùng chỉ: thôn Tri Thủy 2, Tri Hải, Ninh Hải.
Đã cách ly tập trung từ ngày 21/7/2021 tại phân hiệu Đại học Nông Lâm. Là F1
(chồng và 02 con) của BN76400.
BN120811(V.N.T), 1988. Nam. Địa chỉ: thôn Phước Lập, xã Phước Nam,
huyện Thuận Nam; BN120812 (N.T.C), 2004, Nữ; BN120813 (L.T.H), 2002. Nữ;
BN120814 (T.H.P), 2001. Nam. Cùng địa chỉ: thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh,
huyện Thuận Nam; BN120815 (N.T.P), 2004. Nữ; BN120816 (B.V.B), 2001.
Nam; BN120817 (T.T.K.V), 2001. Nữ. Cùng địa chỉ: thôn Sơn Hải 1, xã Phước
Dinh, huyện Thuận Nam; BN120811 đến BN120817 đều từ vùng dịch phía Nam
(Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương), đi xe máy về Ninh Thuận và được
cách ly tập trung tại trường Đặng Chí Thanh, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.
Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 24 bệnh nhân trên: Dương tính lúc
02h30 ngày 28/7/2021. Bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện. Hiện
tại sức khỏe bình thường.
Bệnh nhân 25
Công tác giám sát phát hiện: BN120794, sinh năm 1985. Nữ. Nghề nghiệp:
buôn bán. Địa chỉ: thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.
Bệnh nhân thường xuyên lấy hàng quần áo tại chợ Sơn Hải từ 7h00-11h00
ngày 14/7/2021- 26/7/2021. Lúc13h00 ngày 27/07/2021 khi qua chốt kiểm dịch
kiểm tra đưa về Trạm y tế lấy mẫu làm xét nghiệm, kết quả test nhanh dương tính,
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gửi mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm khẳng định. Kết quả xét
nghiệm SARS-CoV-2: Dương tính lúc 02h30 ngày 28/7/2021. Bệnh nhân được
chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện. Hiện tại sức khỏe bình thường.
Nhận định, đánh giá sơ bộ:
23 ca bệnh trong khu cách ly tập trung đã được khoanh vùng, xử lý nên
không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Tích cực giám sát chủ động của tổ giám sát Covid-19 cơ sở và các chốt kiểm
dịch liên xã đã phát hiện thêm 01 bệnh nhân trong cộng đồng (tại thôn Sơn Hải 2,
xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam), và 01 bệnh nhân đang cách ly tại nhà (từ các
vùng dịch ven biển miền tây nam bộ về địa phương) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
phối hợp Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam tiếp tục tổ chức khử khuẩn, giám sát,
xét nghiệm sàng lọc trọng điểm để phát hiện F1, F2, hạn chế lây nhiễm trong cộng
đồng và tiếp tục phân tích đánh giá nguy cơ để khoanh vùng, bao vây ổ dịch sớm
nhất.
Đến 18h00 ngày 28/07/2021, toàn tỉnh có 180 bệnh nhân Covid-19. Trong
đó có 01 BN tử vong (Nam, 69 tuổi) do có bệnh lý nền tăng huyết áp, tiểu đường
týp 2 nhiều năm.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đề nghị người dân, bình tĩnh,
yên tâm, tin tưởng. Tiếp tục thực hiện tích cực thông điệp 5K và quyết liệt cùng
chính quyền địa phương tuân thủ nghiêm theo chỉ thị 16 của UBND tỉnh, không ra
khỏi nhà khi không cần thiết, khai báo y tế khi biết mình có liên quan đến F0, F1,
đi đến các địa điểm dịch tễ. Cùng chung tay để sớm khống chế, khoanh vùng, dập
dịch kịp thời không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng./.
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