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Đắk Lắk, ngày 09 tháng 5 năm 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về việc ghi nhận 02 bệnh nhân dương tính với COVID-19
trên địa bàn tỉnh
1. Diễn biến mới về dịch bệnh COVID-19 ngày 09/5/2021
Tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 02 trường hợp dương tính với COVID-19; nâng
tổng số ca dương tính với COVID-19 tại tỉnh lên 05 và là 02 ca trong năm 2021
(03 ca năm 2020).
Cập nhật đến 10h00 ngày 09/5/2021, toàn tỉnh có: 30 người cách ly tại các
cơ sở y tế, 248 người cách ly tại nhà và nơi cư trú.
2. Đối với trường hợp mới ghi nhận dương tính với COVID-19:
a. Bệnh nhân C.T.T.T (sinh năm 1998; giới tính Nữ; địa chỉ thường trú tại
đường 296 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà
Nẵng; hộ khẩu thường trú tại Nam Thành, Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông; địa chỉ tạm trú tại 189/1/25 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Quá trình di chuyển và phát hiện bệnh nhân C.T.T.T được tóm tắt như
sau:
- Ngày 02/5/2021: Bệnh nhân tham gia cuộc họp khoảng 40 người (có
bệnh nhân số 3131) tại Thẩm mỹ AMIDA tại địa chỉ 539 Điện Biên Phủ - Đà
Nẵng.
- Ngày 03/5/2021 đến ngày 6/5/2021: Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại
Đà Nẵng.
- Ngày 06/5/2021: Lúc 10h45 bệnh nhân đi về thành phố Buôn Ma Thuột
bằng xe ô tô cá nhân và đến nhà tại địa chỉ 189/1/25 Mai Hắc Đế, phường Tân
Thành, thành phố Buôn Ma Thuột lúc 23h00 cùng ngày.
- Ngày 07/5/2021: Buổi sáng bệnh nhân ở nhà tại địa chỉ 189/1/25 Mai
Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Lúc 13h, bệnh nhân
đến Trạm Y tế phường Tân Thành khai báo y tế. Lúc 14h đi photo tại quán
Photocopy đối diện đường Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến sau đó đi lên
nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột. Lúc 17h có ra Bến xe liên tỉnh để gửi
giấy tời cho nhà xe Thế Sơn đi Đà Nẵng sau đó về nhà. Trên đường về nhà có
ghé tiệm tạp hóa bên cạnh trường PTTH Hồng Đức đường Lê Hồng Phong để
mua nước uống và mua bắp tại Bệnh viện Đa khoa cũ.
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- Ngày 08/5/2021: Lúc 8h00 lên trạm Y tế phường Tân Thành báo cáo và
được cách ly tạm thời tại Trạm Y tế.
- Lúc 17h00 ngày 08/5/2021, bệnh nhân C.T.T.T và những người tiếp xúc
gần đã được đưa vào khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ Tây
Nguyên (số 594 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột).
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên lấy
mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả Dương tính lúc 18h00 ngày
08/5/2021.
Tình trạng Bệnh nhân số 3237 đến thời điểm hiện tại: Tỉnh táo, tiếp xúc
tốt, không sốt, không ho, không khó thở.
b. Bệnh nhân T.M.T (sinh năm 1995; giới tính Nam; địa chỉ thường trú tại
đường 296 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà
Nẵng; hộ khẩu thường trú tại 189/1/25 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành
phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Quá trình di chuyển và phát hiện bệnh nhân T.M.T được tóm tắt như sau:
- Ngày 02/5/2021 đến ngày 6/5/2021: Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại
Đà Nẵng.
- Ngày 06/5/2021: Lúc 10h45 đi cùng bạn là bệnh nhân số 3237 đi về
thành phố Buôn Ma Thuột bằng xe ô tô cá nhân và đến nhà tại địa chỉ 189/1/25
Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột lúc 23h00 cùng
ngày.
- Ngày 07/5/2021: Buổi sáng bệnh nhân ở nhà tại địa chỉ 189/1/25 Mai
Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Lúc 13h, bệnh nhân
đến Trạm Y tế phường Tân Thành khai báo y tế. Lúc 14h đi photo tại quán
Photocopy đối diện đường Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến sau đó đi lên
nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột. Lúc 17h có ra Bến xe liên tỉnh để gửi
giấy tời cho nhà xe Thế Sơn đi Đà Nẵng sau đó về nhà. Trên đường về nhà có
ghé tiệm tạp hóa bên cạnh trường PTTH Hồng Đức đường Lê Hồng Phong để
mua nước uống và mua bắp tại Bệnh viện Đa khoa cũ.
- Ngày 08/5/2021: Lúc 8h00 lên trạm Y tế phường Tân Thành báo cáo và
được cách ly tạm thời tại Trạm Y tế.
- Lúc 22h00 ngày 08/5/2021, bệnh nhân T.M.T đã được đưa vào khu cách
ly tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên (số 594 Lê Duẩn, thành
phố Buôn Ma Thuột).
Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên lấy mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2,
kết quả Dương tính lúc 15h00 ngày 09/5/2021.
Tình trạng Bệnh nhân đến thời điểm hiện tại: Tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không
sốt, không ho, không khó thở.
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c. Cả hai bệnh nhận đã được chuyển xuống cách ly và điều trị tại Bệnh
viện Lao và bệnh Phổi. Các trường hợp F1 của 02 bệnh nhân nêu trên đều đã có
kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
3. Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Vào 8h00 ngày 09/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID 19 tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn
tỉnh. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID–19, Chủ trì cuộc họp. Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng:
a) Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định và hướng dẫn về phòng, chống
dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
b) Kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi hoặc đến từ vùng dịch. Vận động
người dân hạn chế di chuyển đến các tỉnh, thành phố có dịch với phương châm
“đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để áp dụng bắt buộc khai báo y tế,
tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
c) Thực hiện khoanh vùng cách ly và phong tỏa khu vực dân cư tại hẻm
189/1 đường Mai Hắc Đế, Phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.
d) Học sinh mầm non trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nghỉ học 01
tuần kể từ ngày 10/5/2021.
e) Tiếp tục tập trung tìm kiếm, truy vết và cách ly các trường hợp F1, F2
đã tiếp xúc với trường hợp ghi nhận dương tính nêu trên.
g) Công bố, thông tin rộng rãi hành trình di chuyển của trường hợp ghi
nhận dương tính với COVID-19 trên các phương tiện truyền thông để người dân
biết, nếu đã tiếp xúc gần với bệnh nhân thì liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để
được tư vấn, hỗ trợ.
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