TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH NINH THUẬN
THÔNG BÁO NHANH 08 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2
(18h00 ngày 18/8/2021)
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận thông báo nhanh về một số thông
tin liên quan đến 08 ca mắc mới SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh như sau:
07 Bệnh nhân từ trở về từ vùng dịch Đồng Nai cách ly tập trung
BN294078, sinh năm 2001. Nữ. Địa chỉ: Văn Lâm 1, 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; BN294079, sinh năm 2000. Nữ. BN294080, sinh năm 1994.
Nữ. Cùng địa chỉ: Văn Lâm 4, Phước Nam, Thuận Nam.BN được cách ly tập trung tại
khu cách ly Chính trị tỉnh; BN294081, sinh năm 1998. Nữ. Địa chỉ: Văn Lâm 4, Phước
Nam, Thuận Nam. Là F1 (mẹ) của BN269034. BN294082, sinh năm 1975. Nữ. Địa chỉ:
Văn Lâm 3, Phước Nam, Thuận Nam. Là F1 (mẹ) của BN167801. BN được cách ly và
điều trị tại bệnh viện dã chiến Thuận Nam; BN294083, sinh năm 1993. Nam. Địa chỉ:
Hiếu Lễ, Phước Hậu, Ninh Phước. BN294084, sinh năm 2001. Nam. Địa chỉ: Hoài
Trung, Phước Thái, Ninh Phước. BN được cách ly khu cách ly trường Chính trị Bác Ái.
01 Bệnh nhân (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: BN294085, sinh năm 2000. Nam. Địa chỉ: Ninh Quý 2, Phước Sơn, Ninh
Phước. Là nhân viên phục vụ trong khu cách ly Phước Sơn, huyện Ninh Phước từ ngày
31/7/2021 và thường trú trong khu cách ly tập trung đến nay, xét nghiệm test nhanh sàng
lọc định kỳ (02 lần) âm tính, đến ngày 17/8/2021 xét nghiệm sàng lọc (lần 3) dương tính,
chuyển mẫu về CDC khẳng định dương tính. BN được cách ly tại Trung tâm huấn luyện
Bồi dưỡng, kiến thức Quốc phòng an ninh-Trung đoàn BB 896.
Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 (8 trường hợp trên): Dương tính ngày
18/8/2021. Hiện tại sức khỏe bình thường, bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại
các cơ sở điều trị của tỉnh.
Nhận định, đánh giá sơ bộ:
Ghi nhận 07 BN là F1 trong khu cách ly có liên quan (cách ly chung phòng)
với các BN trước đó đều từ vùng dịch Đồng Nai trở về địa phương; 01 BN phục vụ
trong khu cách ly. Các bệnh nhân đều được kiểm soát trong các khu cách ly tập trung
nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
Đến 17h00 ngày 18/08/2021, toàn tỉnh có 644 bệnh nhân Covid-19. Có 11 bệnh
nhân ra viện (cộng dồn khỏi bệnh: 282 bệnh nhân) được ra viện và chuyển về cách ly tại
nhà 14 ngày theo quy định; 04 BN tử vong (Nam, 69 tuổi; Nữ 75 tuổi, Nữ, 89 tuổi; Nữ,
67 tuổi) do có nhiều bệnh lý nền nhiều năm, tuổi cao. Hiện còn đang điều trị 358 ca.
Trong ngày 18/08/2021, CDC tiếp nhận 1.674 mẫu xét nghiệm của các khu vực
phong tỏa; khu vực đang cách ly tập trung và người đang cách ly tại nhà tại các cơ sở
cách ly, hộ gia đình của huyện, thành phố và tỉnh. CDC đang tích cực, khẩn trương liên
tục xét nghiệm và công bố kết quả các ca bệnh phát hiện mới, chuyển điều trị kịp thời.
Đã qua 13 ngày chưa phát hiện bệnh mới trong cộng đồng kể từ ngày
05/08/2021.
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 các quy định phòng chống dịch mới của UBND tỉnh, hạn
chế 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./.
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