TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH THUẬN
THÔNG BÁO NHANH 29 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2
(Ngày 04/8/2021)
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận thông báo nhanh về một số
thông tin liên quan đến 29 ca mắc mới SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh như sau:
25 Bệnh nhân từ vùng dịch trở về địa phương từ ngày 31/07/2021 đến nay
được cách ly tập trung ngay từ đầu
Từ Thành phố Hồ Chí Minh
BN176600, sinh năm 2011. Nam. Địa chỉ: Ba Tháp, Bắc Phong, Thuận Bắc.
BN được cách ly tập trung tại trường PTTH Phan Bội Châu huyện Thuận Bắc.
BN176601, sinh năm 1998. Nam. Địa chỉ: Trà Giang 4, Lương Sơn, Ninh Sơn.
BN176602, sinh năm 1999. Nữ. Địa chỉ: Tân Lập, Lương Sơn, Ninh Sơn. BN
được cách ly tập trung tại trường Dân tộc Nội trú Ninh Sơn. BN176603, sinh năm
1994. Nữ. Địa chỉ: Lạc Tiến, Phước Minh, Thuận Nam. BN176604, sinh năm
2017. Nữ. Địa chỉ: Kà Rôm, Công Hải, Thuận Bắc. BN được cách ly tập trung tại
trường Dân tộc Nội trú Thuận Bắc. BN176605, sinh năm 1986. Nam. Địa chỉ: Đá
Bắn, Hộ Hải, Ninh Hải. BN được cách ly tập trung tại phân hiệu Đại học Nông
lâm huyện Ninh Hải.
Từ Đồng Nai
Lúc 13h00 ngày 31/7/2021 tất cả 18 BN đi xe máy từ Đồng Nai về Ninh
Thuận lúc 21h00 (tại Khu Công nghiệp Phước Nam). Tại đây BN được chuyển đi
các khu cách ly:
BN176606, sinh năm 1988. Nam; BN176608, sinh năm 1991. Nữ. Địa chỉ:
Văn Lâm 1, Phước Nam, Thuận Nam. BN176607, sinh năm 1990. Nam;
BN176609, sinh năm 1992. Nữ. Địa chỉ: Văn Lâm 3, Phước Nam, Thuận Nam.
BN176610, sinh năm 1986. Nam. Địa chỉ: Văn Lâm 4, Phước Nam, Thuận Nam.
BN được cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện Bồi dưỡng, kiến thức Quốc
phòng an ninh- Trung đoàn BB 896. BN176611, sinh năm 1996. Nữ. Địa chỉ:
Thành Đức, Phước Hữu, Ninh Phước. BN176612, sinh năm 1996. Nữ. Địa chỉ:
Hiếu Lễ, Phước Hậu, Ninh Phước. BN176613, sinh năm 1989. Nam. Địa chỉ: Bàu
Trúc, Phước Dân , Ninh Phước. BN được cách ly tập trung tại trường PTTH
Huỳnh Phước huyện Ninh Phước. BN176614, sinh năm 2001. Nữ. Địa chỉ: Hoài
Ni, Phước Thái, Ninh Phước. BN176615, sinh năm 2015. Nữ; BN176616, sinh
năm 2007. Nam. Cùng địa chỉ: Hiếu Lễ, Phước Hậu, Ninh Phước. BN được cách
ly tập trung tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai huyện Ninh Phước.
BN176617, sinh năm 2005. Nam. Địa chỉ: Văn Lâm 3, Phước Nam, Thuận Nam.
BN176618, sinh năm 2002. Nữ; BN176619, sinh năm 1994. Nam; BN176620,
sinh năm 1995. Nam; BN176621, sinh năm 1993. Nam. Cùng địa chỉ: Phước Lập,
Phước Nam, Thuận Nam. BN176622, sinh năm 1994. Nữ. Văn Lâm 2, Phước
Nam, Thuận Nam. BN được cách ly tập trung tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm cơ
sở 2, Văn Lâm 2, Phước Nam, Ninh Phước. BN176623, sinh năm 1985. Nữ. Địa
chỉ: Văn Lâm 2, Phước Nam, Thuận Nam. BN được cách ly tập trung trường
Chuyên Lê Quý Đôn.

Từ Bình Dương
BN176624, sinh năm 1999. Nam. Địa chỉ: Mỹ Tường 2, Nhơn Hải, Ninh
Hải. Được cách ly tập trung tại phân hiệu Đại học Nông Lâm, huyện Ninh Hải lúc
12h00 ngày 30/7/2021.
03 Bệnh nhân đang quản lý trong khu cách ly tập trung
Thực hiện giám sát, xét nghiệm sàng lọc định kỳ (3 ngày/lần) tại các Khu
cách ly tập trung:
BN176597, Nam. Địa chỉ: Kp. 12, Phước Dân, Ninh Phước. BN176598,
BN176599, Nam. Địa chỉ: Ninh Quý, Phước Sơn, Ninh Phước. 03 BN là F1 của
các BN trước đây, đang cách ly tại Trung tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng
nghiệp vụ Công an tỉnh.
01 Bệnh nhân phát hiện tại cơ sở y tế
BN176625, sinh năm 1959. Nữ. Địa chỉ: Kp. 1, phường Mỹ Hải, thành phố
Phan Rang-Tháp Chàm. Ngày 30/7/2021 BN bắt đầu xuất hiện triệu chứng cảm
ho; ngày 01/8/2021 BN đến Bệnh viện (tư) để khám bệnh và được lấy mẫu xét
nghiệm sàng lọc trước bằng hình thức test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm
tính. Sau đó được nhập viện, điều trị nhiễm trùng hô hấp. Ngày 03/8/2021 BN
được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho kết quả Dương
tính. Gửi mẫu về CDC xét nghiệm khẳng định, ngày 04/8/2021. Hiện đang tiếp tục
điều tra dịch tễ về nguồn lây. Ban đầu chưa có bằng chứng do lây nhiễm trong
cộng đồng vì đã có test nhanh kháng nguyên âm tính trước khi nhập viện điều trị.
Nhận xét chung:
Ghi nhận trong ngày thêm 25 BN là người từ vùng dịch trở về địa phương
tính từ ngày 31/07/2021 đến nay: cộng dồn 50 ca. Được cách ly tập trung từ ban
đầu, không có F1 tại địa phương. 03 BN là F1 của các BN đã phát hiện trước
đây, được cách ly tập trung sớm và có kết quả xét nghiệm 03 lần âm tính. 01 BN
phát hiện trong cơ sở y tế ngày 03/08/2021 chưa có bằng chứng do lây nhiễm
trong cộng đồng. Trong những ngày tới có thể sẽ phát hiện thêm ca bệnh từ
những người từ các tỉnh/thành phố phía Nam về địa phương.
Đến 18h00 ngày 04/08/2021, toàn tỉnh có 279 bệnh nhân Covid-19. Trong
đó có 02 BN tử vong và đến nay có 26 trường hợp khỏi bệnh và chuyển về cách ly
tại nhà 14 ngày theo quy định. Hiện còn đang điều trị 251 ca.
Trong ngày 04/08/2021, CDC tiếp nhận 2.327 mẫu xét nghiệm tại các khu
vực phong tỏa, khu vực đang cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly huyện, thành
phố và tỉnh. CDC đang tích cực, khẩn trương xét nghiệm và công bố kết quả sớm
nhất khi có phát hiện bệnh nhân mới.
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 theo Thông báo Khẩn. Cùng chung tay để sớm
khống chế, khoanh vùng, dập dịch kịp thời không để dịch lây lan rộng trong cộng
đồng./.

