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THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 10
V/v ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 thứ 179 đến 185
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin đến các Cơ quan thông tấn báo chí về
trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau:
Tính đến 16 giờ ngày 29/7/2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm
07 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, huyện Cư M’gar 03 trường hợp,
huyện Krông Bông 02 trường hợp, huyện Krông Pắk 01 trường hợp và TP. Buôn
Ma Thuột 01 trường hợp; nâng tổng số trường hợp mắc bệnh ghi nhận trên địa
bàn tỉnh lên 185 trường hợp (trong đó đang điều trị 178 trường hợp, 7 trường
hợp đã khỏi bệnh và không có bệnh nhân tử vong).
Tình hình mắc COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn
tỉnh ghi nhận như sau: TP. Buôn Ma Thuột 35 trường hợp, Lắk 02 trường hợp,
Krông Bông 29 trường hợp, Krông Búk 03 trường hợp, Ea H’leo 11 trường hợp,
Krông Pắk 05 trường hợp, Krông Ana 04 trường hợp, Cư M’gar 09 trường hợp,
Ea Súp 09 trường hợp, M’Đrắc 01 trường hợp, Krông Năng 11 trường hợp, Ea
Kar 07 trường hợp, Buôn Đôn 04 trường hợp, Cư Kuin 51 trường hợp, Buôn Hồ
04 trường hợp.
I. Thông tin về trường hợp mới ghi nhận:
1. Trường hợp số 179 và số 180:
STT

Họ và
tên bệnh
nhân

Năm Giới
sinh tính

179

H.P.K

1998 Nữ

180

H.T.K

2004 Nữ

Địa chỉ

Mối quan hệ và
hoàn cảnh tiếp
xúc

Ngày ghi nhận

-Ngày 27/7/2021
test nhanh kháng
dương
Hai bệnh nhân nguyên
Buôn
Cư có yếu tố dịch tính;
Mil, xã Ea tễ đi về từ tỉnh -Ngày 29/7/2021
Trul, huyện Bình Dương.
xét
nghiệm
Krông Bông
Realtime RT- PCR
dương tính.

Ghi chú: Có 07 F1, y tế địa phương đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét
nghiệm.

2. Trường hợp số 181: Bệnh nhân N.H.C.N; Sinh năm: 2014; Giới tính:
Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: còn nhỏ; Địa chỉ tạm trú tại Tp Hồ Chí
Minh: A30/3 Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh; Địa chỉ hiện tại:
Thôn 1, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc; Ngày 26/7/2021 test nhanh kháng
nguyên dương tính; Ngày 28/7/2021 xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính.
Có 04 F1, y tế địa phương đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đây là
trường hợp bệnh nhân COVID-19 có yếu tố dịch tễ về từ TP. Hồ Chí Minh.
3. Trường hợp số 182, số 183 và số 184:
STT

Họ và tên
bệnh
nhân

182

Y.B.A

183

H.D.N

184

Y.Đ.N

Năm Giới
sinh tính

Địa chỉ

Mối quan hệ và
hoàn cảnh tiếp
xúc

2001 Nam -Địa chỉ tại
Bình Dương:
21E/12 Khu
phố
Bình
Đáng, Bình
Hòa, Thuận
An
-Địa chỉ hiện
tại: Buôn Tar
B, xã Ea
Drơng, huyện Ba bệnh nhân
có yếu tố dịch
Cư M’Gar.
tễ về từ Bình
2001 Nữ - Địa chỉ tại Dương.
Bình Dương:
21E/12 Khu
phố
Bình
Đáng, Bình
Hòa, Thuận
2001 Nam An
-Địa chỉ hiện
tại: Buôn Hô,
xã Ea Drơng,
huyện
Cư
M’Gar.

Ngày ghi nhận

Ngày 28/7/2021
test nhanh kháng
nguyên
dương
tính
và
xét
nghiệm Realtime
RT- PCR dương
tính.

Ghi chú: Có 07 F1, y tế địa phương đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét
nghiệm.
4. Trường hợp số 185: Bệnh nhân H.I.A; Sinh năm: 1957; Giới tính: Nữ;
Dân tộc: Ê Đê; Địa chỉ thường trú: 54 Ama Jhao, Phường Tân Lập, TP Buôn Ma
Thuột; Nghề nghiệp: Nội trợ; Ngày 28/7/2021 test nhanh kháng nguyên dương
tính và xét nghiệm Realtime RT- PCR dương tính. Có 12 F1, y tế địa phương đã
tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện lực lượng chức năng đang tiến
hành điều tra yếu tố dịch tễ của bệnh nhân.

II. Các biện pháp phòng, chống dịch và điều trị:
- Điều tra, truy vết, triển khai cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm các
trường hợp liên quan yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân.
- Hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện thực hiện phun hóa chất khử
khuẩn môi trường tại khu vực nhà bệnh nhân và những nơi bệnh nhân có ghé
đến.
- Phản hồi thông tin cho các đơn vị liên quan để giám sát, truy vết các
trường hợp tiếp xúc trong quá trình đi lại của bệnh nhân.
- Theo dõi tình hình diễn biến điều trị bệnh nhân COVID-19 thường
xuyên, đặc biệt công tác chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân chuyển mức độ
bệnh nhằm giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong bệnh nhân COVID-19.
III. Đề xuất kiến nghị:
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế đề nghị
người dân tiếp tục thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng
cách - Không tụ tập - Khai báo y tế./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh Ủy;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy;
- Báo Đắk Lắk;
- Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Sở Thông tin Truyền thông tỉnh;
- Trang thông tin điện tử về dịch COVID-19
Đắk Lắk (https://ncov.daklak.gov.vn);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu VT, NVYD, (Nh, 02b)
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