I. KT QU GIÁM SÁT
1. Trng hp 1 (Bnh nhân s 755)
a) Thông tin chung
- H và tên: P.T.B

Gii tính: N

- Sinh nm: 1947
- a ch: K211 ng Nguyn Vn Thoi, phng Phc M, qun Sn Trà, TP à Nng
b) Thông tin dch t (theo thông tin t ngi nhà bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng mt mình ti K211 ng Nguyn Vn Thoi, phng Phc M, qun Sn Trà, TP à Nng.
- T ngày 10/7 n ngày 04/8/2020, nhng ngi trong gia ình thng xuyên tip xúc gn vi bnh nhân có ngi
nhà và L.N.T.O (bnh nhân s 770).
- T ngày 10/7 n 24/7/2020, bnh nhân ch nhà, không i n ni khác.
- T ngày 24/7 n 26/7/2020, bnh nhân tip xúc gn vi ngi trong gia ình có tr v t Bnh vin à Nng (không
rõ Khoa) là P.T.H và T.T.B.T ( xã i ng, huyn i Lc, tnh Qung Nam).
- Ngày 25/7 và 26/7/2020, bnh nhân tip xúc gn vi nhng ngi trong gia ình n t xã i ng, huyn i Lc, tnh
Qung Nam.
- Ngày 04/8/2020, bnh nhân xut hin triu chng mt mi và cao huyt áp nên n khám ti Bnh vin a khoa
Quc t Vinmec à Nng.
Ngày 06/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 07/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
Hin ti bnh nhân ang c cách ly, iu tr ti Bnh vin Phi à Nng.
2. Trng hp 2 (Bnh nhân s 756)
a) Thông tin chung
- H và tên: N.T.T

Gii tính: Nam

- Sinh nm: 1985
- a ch: Thôn An Quang, xã Bình Thanh, huyn Bình Sn, tnh Qung Ngãi.
b) Thông tin dch t (theo thông tin t bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng cùng gia ình ti thôn An Quang, xã Bình Thanh, huyn Bình Sn, tnh Qung Ngãi.
- T ngày 04/6/2020, bnh nhân c ngi nhà a n khám và nhp vin ti Khoa Thn - Ni tit, Bnh vin à Nng và
c iu tr cho n nay. Trong sut quá trình iu tr, bnh nhân ch trong Bnh vin, không i n ni khác, không tr v
quê.
- T ngày 01/7 n 12/7/2020, bnh nhân c N.T.T (1974) thng xuyên chm sóc.
- Ngày 13/7/2020, N.T.T tr v tnh Qung Ngãi và thng trú ti xã Bình Tr, Bình Sn, Qung Ngãi cùng con

gái là N.T.Q.C.
- T ngày 13/7 n 01/8/2020, bnh nhân c anh trai là N.V.Q thng xuyên chm sóc.
Ngày 06/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 07/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
Hin ti bnh nhân ang c cách ly, iu tr ti Trung tâm Y t huyn Hòa Vang.
3. Trng hp 3 (Bnh nhân s 757)
a) Thông tin chung
- H và tên: ..C

Gii tính: Nam

- Sinh nm: 1950
- a ch: K14 ng Bùi Chát, phng Hoà Khánh Bc, qun Liên Chiu, TP à Nng
b) Thông tin dch t (theo thông tin t ngi nhà bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng cùng v ti K14 ng Bùi Chát.
- T ngày 07/7 n 13/7/2020, bnh nhân n khám và nhp vin ti Khoa Thn - Ni tit, Bnh vin à Nng. Trong
thi gian iu tr, v là .T.S và con gái là .T.T là ngi thng xuyên chm sóc và tip xúc gn vi bnh nhân.
- Ngày 13/7/2020, bnh nhân c xut vin, tr v nhà ti K14 ng Bùi Chát, phng Hoà Khánh Bc, qun Liên
Chiu, TP à Nng và ch tip xúc vi v.
- Ngày 14/7/2020 n 23/7/2020, bnh nhân ch nhà, tip xúc vi nhng ngi trong gia ình, không i n ni
khác.
- Ngày 24/7/2020, bnh nhân c chuyn n a im cách ly tp trung.
- Ngày 06/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 07/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
4. Trng hp 4 (Bnh nhân s 758)
a) Thông tin chung
- H và tên: N.N.H

Gii tính: Nam

- Sinh nm: 1984
- a ch: t 5, thôn Tam Hoà, th trn ông Phú, huyn Qu Sn, tnh Qung Nam
b) Thông tin dch t (theo thông tin t ngi nhà bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng cùng gia ình ti t 5, thôn Tam Hoà, th trn ông Phú, huyn Qu Sn, tnh Qung Nam
- Tháng 02/2020 n nay, bnh nhân n khám và nhp vin iu tr ti Khoa Thn - Ni tit, Bnh vin à Nng.
Trong khong thi gian này, m là B.T.T thng xuyên chm sóc cho bnh nhân.
- Ngày 12/7/2020, nhng ngi trong gia ình n thm và có tip xúc gn vi bnh nhân: N.T.B.T, P.T.M,
P.A.K và P.A.T.

- Ngày 14/7, 19/7 và 21/7/2020, nhng ngi trong gia ình n thm và có tip xúc gn vi bnh nhân:
N.T.M.H, N.D.S, N.N.M.K và N.D.K.
Ngày 06/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 07/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
5. Trng hp 5 (Bnh nhân s 759)
a) Thông tin chung
- H và tên: L.T.M

Gii tính: N

- Sinh nm: 1956
- a ch: Thôn Phong Ng, xã in Thng, huyn in Bàn, tnh Qung Nam
b) Thông tin dch t (theo thông tin t ngi nhà bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng cùng chng ti thôn Phong Ng, xã in Thng, huyn in Bàn, tnh Qung Nam.
- T ngày 15/7/2020 n nay nhng ngi tip xúc gn vi bnh nhân: con trai H..T, con gái H.T.B.P thng trú ti
Nguyn Chánh, qun Liên Chiu, và con gái là H.T.K.Y.
- Ngày 15/7/2020, bnh nhân c con trai H..T và con gái H.T.B.P a n khám và nhp vin ti Khoa Ni thn
- Ni tit, Bnh vin à Nng và c iu tr cho n nay. Trong sut quá trình iu tr, bnh nhân ch trong Bnh vin,
không i n ni khác.
- Ngày 16/7/2020, con gái H.T.K.Y n thm và chm sóc cho bnh nhân.
- T ngày 17/7 n 24/7/2020, con trai H..T, con gái H.T.B.P và H.T.K.Y n thm và chm sóc cho bnh
nhân.
- Ngày 25/7/2020, bnh nhân c cách ly và iu tr ti Bnh vin cho n nay.
Ngày 06/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 07/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
6. Trng hp 6 (Bnh nhân s 760)
a) Thông tin chung
- H và tên: N.V.C

Gii tính: Nam

- Sinh nm: 1958
- a ch: K379 Trn Cao Vân, qun Thanh Khê, TP à Nng.
b) Thông tin dch t (theo thông tin t ngi nhà bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng cùng v B.T.T.T, con gái N.T.H.T và cháu gái N.N.B.C ti K379 Trn Cao Vân, qun
Thanh Khê, TP à Nng.
- Chiu ngày 20/7/2020, bnh nhân c con dâu C.T.T a n khám và nhp vin ti Khoa Ni thn - Ni tit, Bnh
vin à Nng, c iu tr cho n nay.
- Ti ngày 20/7/2020, con trai N.V.H n thm bnh nhân.

- Trong sut quá trình iu tr ti Bnh vin à Nng, bnh nhân ch trong Bnh vin, không i n ni khác.
Ngày 06/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 07/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
7. Trng hp 7 (Bnh nhân s 761)
a) Thông tin chung
- H và tên: N.T.T

Gii tính: N

- Sinh nm: 1937
- a ch: Thôn Phú Sn, xã An Ninh ông, huyn Tuy An, tnh Phú Yên.
- Ngh nghip: b) Thông tin dch t (theo thông tin t ngi nhà bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng cùng gia ình ti thôn Phú Sn, xã An Ninh ông, huyn Tuy An, tnh Phú Yên.
- T ngày 26/6 n 25/7/2020, bnh nhân n khám và nhp vin ti Khoa Thn - Ni tit, Bnh vin à Nng. Trong
sut quá trình iu tr, bnh nhân ch trong Bnh vin, không i ra ngoài, có 02 con gái thay nhau chm sóc
là H.T.T.T thng trú ti K14 Nguyn Phc Chu, qun Liên Chiu và H.T.M.T.
- Ngày 25/7/2020, bnh nhân c cách ly và iu tr ti Bnh vin cho n nay.
Ngày 06/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 07/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
- Hin ti, bnh nhân ang c cách ly, iu tr ti Trung tâm Y t huyn Hoà Vang.
8. Trng hp 8 (Bnh nhân s 762)
a) Thông tin chung
- H và tên: L.X.H

Gii tính: Nam

- Sinh nm: 1997
- a ch: Thôn Phc Lâm, xã i Hng, huyn i Lc, tnh Qung Nam
- Ngh nghip: Lao ng t do
b) Thông tin dch t (theo thông tin t bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân ti a ch thôn Phc Lâm, xã i Hng, huyn i Lc, tnh Qung Nam.
- Bnh nhân thng xuyên tip xúc gn vi b L.H
- Khong ngày 01/7 n 02/7/2020, bnh nhân c b a n khám và nhp vin ti Khoa Ni thn - Ni tit, Bnh vin à
Nng. Trong quá trình iu tr, bnh nhân ch trong Bnh vin, không i n ni khác, không v nhà.
- Trong quá trình iu tr ti Bnh vin, bnh nhân i n ti cng Bnh vin à Nng (ng Quang Trung, qun Hi Châu)
và cn-tin ca Bnh vin. Sau ó bnh nhân tr v Khoa, không tip xúc vi ai, không i n ni khác.

- Sáng ngày 18/7/2020, m bnh nhân n thm và chm sóc bnh nhân.
- Ngày 26 - 27/7/2020, b bnh nhân n thm và chm sóc bnh nhân.
Ngày 06/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 07/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
9. Trng hp 9 (Bnh nhân s 763)
a) Thông tin chung
- H và tên: L.V.C

Gii tính: Nam

- Sinh nm: 1974
- a ch: K36 Phm C Lng, phng An Hi ông, qun Sn Trà, TP à Nng.
- Ngh nghip: - Tin s: Suy thn (Chy thn nhân to)
b) Thông tin dch t (theo thông tin t bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng cùng gia ình ti K36 Phm C Lng, phng An Hi ông, qun Sn Trà, TP à Nng gm: v N.T.
và 2 con. Bnh nhân hng ngày nhà, không i âu hay tip xúc vi ai ngoài gia ình.
- Khong thi gian trc ngày 26/7/2020, c 01 tun khong 02 ln bnh nhân n Khoa Thn nhân to, Bnh vin à
Nng chy thn nhân to (BN iu tr ngoi trú). Bnh nhân i mt mình bng phng tin xe máy. Sau khi chy thn,
bnh nhân i xe máy v nhà, không i âu, ch có tip xúc vi nhng ngi trong gia ình.
- Ngày 26/7/2020, bnh nhân c xe ca Bnh vin à Nng n ch lên Bnh vin chy thn nhân to và sau ó bnh
nhân c cách ly ti ây. Trong ngày, bnh nhân không tip xúc vi ai trong gia ình.
- T ngày 27/7 n 05/8/2020, Bnh nhân c chuyn cách ly ti Khách sn Luna Diamond à Nng (a ch: 242244 H Nghinh, Phc M, Sn Trà, à Nng).
- Ngày 06/8/2020, bnh nhân c ly mu dch hu hng xét nghim vi rút SARS-CoV-2 và tip tc cách ly ti
ây.
- Ngày 07/8/2020, bnh nhân c thông báo kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2. Hin ti bnh nhân c chuyn
cách ly, iu tr ti Trung tâm Y t huyn Hòa Vang.
10. Trng hp 10 (Bnh nhân s 764)
a) Thông tin chung
- H và tên: T.B

Gii tính: Nam.

- Sinh nm: 1953.
- a ch: K26 Duy Tân, phng Hòa Thun ông, qun Hi Châu, TP à Nng.
- Ngh nghip: Hu trí.
b) Thông tin dch t (theo thông tin t bnh nhân cung cp)

- Hin ti, bnh nhân ang sng cùng vi v T.T.K.Q, con trai T.T, con dâu N.T.M và cháu ni ti K26 Duy
Tân, phng Hòa Thun ông, qun Hi Châu, TP à Nng.
- Bnh nhân có tin s suy thn mn, chy thn nhân to 2 nm nay (th 3, th 6 hàng tun). Con trai bnh nhân
là ngi trc tip ch bnh nhân i chy thn.
- T ngày 01/7/2020 n 13/7/2020 bnh nhân nhp vin ti Khoa Ni thn - Ni tit, Bnh vin à Nng. Thi gian
này, ngoài v bnh nhân chm sóc bnh nhân, còn có con dâu vào thm.
- Sáng ngày 14/7/2020 bnh nhân xut vin.
- Ngày 15/7/2020 bnh nhân b té nên nhp vin Khoa cp cu, Bnh vin à Nng, sau ó chuyn qua iu tr ti
Khoa Ni thn - Ni tit cho n ngày 28/7/2020. Thi gian này, ch có v bnh nhân chm sóc bnh nhân.
- Ngày 28/7/2020 bnh nhân sau khi chy thn xong thì c chuyn i cách ly ti khách sn Luna Diamond,
ng H Nghinh, phng Phc M, qun Sn trà, TP à Nng.
Ngày 06/8/2020 bnh nhân c xét nghim dch hu hng, ngày 07/8/2020 cho kt qu (+) vi vi rút SARSCoV-2, sau ó bnh nhân c chuyn i cách ly, iu tr ti Bnh vin à Nng.
11. Trng hp 11 (Bnh nhân s 766)
a) Thông tin chung
- H và tên: .T.C

Gii tính: N

- Sinh nm: 1955
- a ch: ng Lê Vn Hin, phng Hòa Hi, qun Ng Hành Sn, TP à Nng
- Ngh nghip: b) Thông tin dch t (theo thông tin t bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng cùng gia ình ti Lê Vn Hin, phng Hòa Hi, qun Ng Hành Sn, TP à Nng.
- Nhng ngi trong gia ình tip xúc gn vi bnh nhân: con trai Q, con gái L, con trai H, và con dâu L.
- Bnh nhân thng xuyên iu tr và chy thn ti Bnh vin à Nng trong my nm tr li ây. Lch chy thn ca bnh
nhân là 03 ln/tun (th 3, th 5, th 7). Trong sut thi gian này, bnh nhân ch n Bnh vin à Nng ri v nhà ti a
ch Lê Vn Hin, phng Hòa Hi, qun Ng Hành Sn, TP à Nng, không i n ni khác.
- T ngày 27/7 n 04/8/2020, bnh nhân c chuyn n cách ly ti khu cách ly tp trung. Trong sut thi gian
này, bnh nhân c xe cp cu chuyn n Bnh vin à Nng chy thn và v li khách sn, không i n ni khác.
Ngày 06/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 07/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
12. Trng hp 12 (Bnh nhân s 767)
a) Thông tin chung
- H và tên: N.B
- Sinh nm: 1949

Gii tính: Nam

- a ch: thôn 5, xã Qu Xuân 1, huyn Qu Sn, tnh Qung Nam
- Ngh nghip: làm nông
b) Thông tin dch t (theo thông tin t bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng cùng gia ình ti thôn 5, xã Qu Xuân 1, huyn Qu Sn, tnh Qung Nam.
- T ngày 17/7/2020 n nay, nhng ngi trong gia ình tip xúc gn vi bnh nhân: con N.C, con N.H và con
dâu B.T.L.T.
- T ngày 17/7 n 27/7/2020, bnh nhân n khám và nhp vin ti Khoa Tim mch, Bnh vin à Nng. Trong
sut thi gian này, bnh nhân ch trong Bnh vin, không i n ni khác.
- Chiu ngày 27/7/2020, bnh nhân c chuyn n Bnh vin a Khoa Gia ình à Nng iu tr. Trong sut thi gian
này, bnh nhân cng ch trong Bnh vin, không i n ni khác.
- Trong sut quá trình iu tr, bnh nhân c 3 ngi con thay phiên nhau chm sóc.
Ngày 06/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 07/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
Hin ti bnh nhân ang c cách ly, iu tr ti Trung tâm Y t huyn Hòa Vang.
13. Trng hp 13 (Bnh nhân s 768)
a) Thông tin chung
- H và tên: .V.L

Gii tính: Nam

- Sinh nm: 1966
- a ch: thôn Trung ông, xã Duy Trung, huyn Duy Xuyên, tnh Qung Nam
b) Thông tin dch t (theo thông tin t bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng cùng gia ình ti thôn Trung ông, xã Duy Trung, huyn Duy Xuyên, tnh Qung Nam.
- T ngày 20/7/2020 n nay, nhng ngi trong gia ình tip xúc gn vi bnh nhân: v T.T.T và con trai .N.H.
- T ngày 20/7 n 31/7/2020, bnh nhân n khám và nhp vin ti Khoa Tim mch, Bnh vin à Nng, Trong
sut thi gian này, bnh nhân ch trong Bnh vin, không i n ni khác, có v và con trai thng xuyên n chm
sóc; ngoài ra có nhng ngi thân trong gia ình n thm (không nh rõ tên).
- Bui sáng các ngày t 20/7 n 31/7/2020, bnh nhân n sáng ti các quán va hè gn cng Bnh vin à Nng.
- Ngày 31/7/2020, bnh nhân c ly mu dch hu hng xét nghim vi rút SARS-CoV-2 sau ó c chuyn n
Bnh vin a khoa Gia ình à Nng.
Ngày 05/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 07/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
Hin ti bnh nhân ang c cách ly, iu tr ti Trung tâm Y t huyn Hòa Vang.
14. Trng hp 14 (Bnh nhân s 770)

a) Thông tin chung
- H và tên: L.N.T.O

Gii tính: N

- Sinh nm: 1972
- a ch: K211 Nguyn Vn Thoi, phng Phc M, qun Sn Trà, TP à Nng
- Ngh nghip: Kinh doanh quán cà phê
b) Thông tin dch t (theo thông tin t bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng cùng gia ình ti K211 Nguyn Vn Thoi, phng Phc M, qun Sn Trà, TP à Nng.
- Nhng ngi trong gia ình tip xúc gn vi bnh nhân: chng P.M.T, con P.T.A.D (Bnh nhân s 771), con
P.T.M.X, m chng .T.T, b chng P.A, anh chng P.M.T.
- T ngày 01/8 n 03/8/2020, bnh nhân t cách ly nhà, không i n ni khác.
- Khong 08 gi 00 ngày 04/8/2020, bnh nhân cùng con (Bnh nhân s 771) n nhà cô (P.T.B - Bnh
nhân s 755) ti K211 Nguyn Vn Thoi, phng Phc M, qun Sn Trà, TP à Nng và mua m góc ngã t ng
Châu Th Vnh T, qun Ng Hành Sn, sau ó tr v nhà, không i n ni khác.
- Ngày 05/08/2020, bnh nhân t cách ly nhà, không i n ni khác.
Ngày 06/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 07/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
Hin ti bnh nhân ang c cách ly, iu tr ti Trung tâm Y t huyn Hòa Vang.
15. Trng hp 15 (Bnh nhân s 771)
a) Thông tin chung
- H và tên: P.T.A.D

Gii tính: N

- Sinh nm: 2002
- a ch: K211 Nguyn Vn Thoi, phng Phc M, qun Sn Trà, TP à Nng
- Ngh nghip: Hc sinh.
b) Thông tin dch t (theo thông tin t bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng cùng gia ình ti K211 Nguyn Vn Thoi, phng Phc M, qun Sn Trà, TP à Nng.
- Nhng ngi trong gia ình tip xúc gn vi bnh nhân: b P.M.T, m L.N.T.O (Bnh nhân s 770), em
P.T.M.X, bà .T.T, ông P.A và bác P.M.T.
- T ngày 01/8 n 03/8/2020, bnh nhân t cách ly nhà, không i n ni khác.
- Khong 08 gi 00 ngày 04/8/2020, bnh nhân cùng m (Bnh nhân s 770) n nhà cô (Bnh nhân s 755),
ti K211 Nguyn Vn Thoi, phng Phc M, qun Sn Trà, TP à Nng và mua m góc ngã t ng Châu Th Vnh
T, qun Ng Hành Sn, sau ó tr v nhà, không i n ni khác.
- Ngày 05/08/2020, bnh nhân t cách ly nhà, không i n ni khác.

- Ngày 06/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 07/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
Hin ti, bnh nhân ang c cách ly, iu tr ti Trung tâm Y t huyn Hòa Vang.
16. ính chính, b sung thông tin trng hp Bnh nhân s 741
Theo thông tin ban u ã công b, ngày 05/8/2020, bnh nhân 741 có i làm ti Trung tâm Sn xut Thit b o
in t in lc Min Trung ti Khu công nghip Hoà Cm, TP à Nng
Sau khi thu thp thông tin và xác minh làm rõ, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph thông báo ính
chính, b sung thông tin trng hp Bnh nhân s 741 c th nh sau:
1. Thông tin chung
- H và tên: V. L. N. T Gii tính: Nam
- Sinh nm: 1997
- a ch: ng s 3, Khu công nghip Hoà Cm, qun Cm L, TP à Nng
- Ngh nghip: Công nhân ti phòng Bo hành và kim soát cht lng ca Trung tâm Sn xut Thit b o in t in lc
Min Trung, Khu công nghip Hoà Cm, TP à Nng.
2. Thông tin dch t (theo thông tin t bnh nhân cung cp)
- Bnh nhân sng mt mình ti phòng tr ng s 03, Khu công nghip Hoà Cm, qun Cm L, TP à Nng.
- Bnh nhân thng xuyên ung cà phê ti a ch s 01 inh Châu, qun Cm L, TP à Nng vào bui sáng trc khi
i làm.
- Ngày 23/7/2020, bnh nhân i làm ti xng sn xut in t (thuc Trung tâm Sn xut Thit b o in t in lc Min
Trung) và c phân công h tr phân xng ti tng 2 (có khong 26 ngi ti tng 2); trong thi gian ngh gii lao
bnh nhân có tip xúc trc tip vi P.L.V. (là con ca Bnh nhân s 439 c công b mc COVID-19 vào ngày
29/7/2020), sau ó bnh nhân v phòng tr, không i n ni khác.
- T ngày 24/7/2020 n ngày 25/7/2020: bnh nhân i làm ti Trung tâm Sn xut Thit b o in t in lc Min
Trung.
- T ngày 26/7/2020 n ngày 27/7/2020: bnh nhân ngh phòng tr, không i làm.
- T ngày 28/7/2020 n ngày 29/7/2020: bnh nhân i làm ti Trung tâm Sn xut Thit b o in t in lc Min
Trung. Trong ngày 29/7/2020 (không nh rõ gi), bnh nhân n mua ti ca hàng Vinmart trên ng Trn
Quý Hai, qun Cm L, TP à Nng sau ó tr v phòng tr, không i n ni khác.
- T ngày 30/7/2020 n ngày 05/8/2020: bnh nhân ngh không i làm theo yêu cu ca Công ty. Trong
ngày 03/8/2020 (không nh rõ gi) bnh nhân n mua ti ca hàng Vinmart trên ng Cách mng tháng 8,
qun Cm L và ca hàng Vinmart trên ng Nguyn Nhàn, qun Cm L (không nh rõ a ch), sau ó tr v phòng
tr, không i n ni khác.
- Ngày 04/8/2020, bnh nhân xut hin triu chng au hng nên i khám ti Bnh vin a khoa Gia ình à Nng
và c ly mu dch hu hng xét nghim vi rút SARS-CoV-2.
- Ngày 05/8/2020, bnh nhân tip tc ngh nhà, không i làm.

- Sáng ngày 06/8/2020, bnh nhân i làm ti xng sn xut in t thuc Trung tâm Sn xut Thit b o in t in lc
Min Trung và có tip xúc vi mt s ngi trong phòng Bo hành và kim soát cht lng. Vào lúc 07 gi 30 cùng
ngày, bnh nhân c Lãnh o phòng cho ngh và tr v phòng tr t cách ly.
Ngày 04/8/2020, Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng nhn c mu xét nghim dch hu hng ca
bnh nhân và ngày 06/8/2020 có kt qu (+) vi vi rút SARS-CoV-2.
Vào lúc 09 gi 30 ngày 06/8/2020, bnh nhân c a i cách ly, iu tr ti Trung tâm Y t huyn Hòa Vang.
II. K HOCH THI GIAN N
1. S Y t tip tc ch o các n v liên quan tip tc t chc iu tra thêm yu t dch t, xác nh ngun lây truyn và iu
tra tt c các trng hp ã tip xúc gn vi bnh nhân, các trng hp có tip xúc vi các trng hp tip xúc gn áp dng
các bin pháp cách ly, giám sát, ly mu xét nghim, theo dõi cht ch theo úng quy nh.
2. X lý hoá cht Chloramin B kh trùng phòng chng dch bnh COVID-19 ti mt s n v, a im, khu vc có
dch t liên quan bnh nhân.
3. Thc hin tuyên truyn cho ngi dân ch ng thc hin các bin pháp phòng, chng dch, cung cp kp thi
thông tin trung thc, khách quan cho ngi dân ngi dân bit và không hoang mang trong d lun xã hi.
4. Thc hin nghiêm túc các bin pháp phòng, chng dch khác theo úng quy nh.
Tiu ban Truyn thông kính báo./.
Theo soyte.danang.gov.vn
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