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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về việc ghi nhận thêm 01 bệnh nhân dương tính với COVID-19 - ca bệnh
thứ sáu trên địa bàn tỉnh trong năm 2021
1. Diễn biến mới về dịch bệnh COVID-19 ngày 03/7/2021
Tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 01 trường hợp dương tính với COVID-19;
nâng tổng số ca dương tính với COVID-19 tại tỉnh lên 09 và là ca thứ sáu trong
năm 2021 (03 ca năm 2020).
Cập nhật đến 06h00 ngày 03/7/2021, toàn tỉnh có:
- Ca bệnh dương tính: 06 (đang điều trị: 02, khỏi bệnh: 04, tử vong: 0).
- Cách ly tại cơ sở y tế: 56 (hết cách ly: 48; còn cách ly: 08).
- Cách ly tập trung: 210 (hết cách ly: 120; còn cách ly: 90).
- Cách ly tại nhà và nơi cư trú: 26.613 (hết cách ly: 16.957, còn cách ly:
9.656).
- Cách ly tại Khu người có công: 50 (hết cách ly: 29; còn cách ly: 21).
2. Đối với trường hợp mới ghi nhận dương tính với COVID-19:
Bệnh nhân P.T.T.T (sinh năm 1987; giới tính: Nữ; nghề nghiệp: Nhân
viên làm việc tại khoa Nội – Nhi – Nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Lắk; địa chỉ
thường trú: TDP 1, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk).
Quá trình di chuyển và phát hiện bệnh nhân P.T.T.T được tóm tắt như sau:
- Từ ngày 18/6/2021 đến ngày 26/6/2021: Bệnh nhân cư trú, làm việc tại
thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. Ngày 22/6/2021, bệnh nhân có về huyện Krông
Ana tại số nhà 01/130 đường Hoàng Văn Thụ, TDP 5, thị trấn Buôn Trấp, huyện
Krông Ana để ăn giỗ và có tiếp xúc với 20 người tại đây.
- Ngày 27/6/2021: Bệnh nhân được điều đến làm việc tại Khu cách ly của
Trung tâm Y tế huyện Lắk. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với Bệnh nhân
15.921 hai lần và có mặc trang phục bảo hộ; tiếp xúc gần và ăn cơm với 03 nhân
viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Lắk làm việc tại khu cách ly.
- Ngày 28/6/2021:
+ Buổi sáng: Bệnh nhân đưa cơm và đo nhiệt độ cho Bệnh nhân 15.921.
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+ 14h: Bệnh nhân tham gia chuyển Bệnh nhân 15.921 lên Bệnh viện Lao
và Bệnh phổi (có mặc trang phục bảo hộ). Tuy nhiên trên đường chuyển viện,
bệnh nhân có nôn ói nên mở khẩu trang ra.
+ 17h30: Bệnh nhân cùng lái xe xuống buôn Drên A, xã Đắk Liêng,
huyện Lắk đón 11 người là F1 của Bệnh nhân 15.921 lên khu cách ly Trung tâm
Y tế huyện Lắk (trong quá trình di chuyển có mặc trang phục bảo hộ và đeo
khẩu trang đầy đủ).
- Ngày 29/6/2021:
+ Buổi sáng: Bệnh nhân thực hiện đo nhiệt độ và đưa cơm cho 11 người
F1 đang được cách ly tại khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Lắk.
+ 10h30: Bệnh nhân cùng lái xe đón 01 trường hợp F1 tại buôn Drên A,
xã Đắk Liêng, huyện Lắk và đưa 05 đối tượng F1 khác tại khu cách ly Trung
tâm Y tế huyện Lắk lên khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng công nghệ
Tây Nguyên.
- Ngày 01/7/2021:
+ Bệnh nhân có biểu hiện chảy nước mũi, nhiệt độ 37,30C. Chiều tối có
biểu hiện khàn giọng, thân nhiệt 37,50C. Tại khu cách ly Trung tâm Y tế huyện
Lắk, bệnh nhân có tiếp xúc gần với 04 cán bộ y tế.
+ 19h: Bệnh nhân cùng lái xe xuống buôn Drên A, xã Đắk Liêng đón 01
trường hợp nghi ngờ lên khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Lắk.
+ 20h: Bệnh nhân được làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên 02 lần cho
kết quả Dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly ngay tại khu cách ly
Trung tâm Y tế huyện Lắk. Bệnh nhân đã được tiêm 02 mũi vắc xin phòng
COVID-19: Mũi 1 ngày 27/4/2021; Mũi 2 tiêm ngày 23/6/2021. Tình trạng bệnh
nhân ho nhẹ, đau họng, không sốt, không khó thở.
- Ngày 02/7/2021: Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật lấy mẫu làm xét nghiệm Realtime RT- PCR, kết quả Dương tính
SARS-COV-2.
- Trong thời gian từ ngày 28/6/2021 đến ngày 01/7/2021: Bệnh nhân có
tiếp xúc với 38 công nhân đến khu cách ly Trung tâm để làm xét nghiệm nhanh.
Bệnh nhân đứng cách xa khoảng 4m và có đeo khẩu trang.
- Kết quả xét nghiệm nhanh của 91 cán bộ, nhân viên y tế, 33 bệnh nhân
và 56 người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lắk: Âm tính.
Đang chờ kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime-PCR.
3. Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
a) Tạm thời phong tỏa Trung tâm Y tế huyện Lắk kể từ 19h00 ngày
02/07/2021 (theo Công văn số 2277/SYT-NVYD ngày 02/7/2021 của Sở Y tế).
b) Tiếp tục tập trung tìm kiếm, truy vết thần tốc, xét nghiệm và cách ly
các trường hợp F1, F2 đã tiếp xúc với trường hợp ghi nhận dương tính nêu trên.
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c) Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ
đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 643-TB/TU ngày 02/7/2021, nội
dung Công văn số 5339/UBND-KGVX ngày 16/6/2021 và chỉ đạo mới nhất của
UBND tỉnh.
d) 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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