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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về việc ghi nhận thêm 01 bệnh nhân dương tính với COVID-19 - ca bệnh
thứ bảy trên địa bàn tỉnh trong năm 2021
1. Diễn biến mới về dịch bệnh COVID-19 ngày 07/7/2021
Tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 01 trường hợp dương tính với COVID-19
(Bệnh nhân số 22.359); nâng tổng số ca dương tính với COVID-19 tại tỉnh lên
10 và là ca thứ bảy trong năm 2021 (03 ca năm 2020).
Cập nhật đến 07h00 ngày 07/7/2021, toàn tỉnh có:
- Ca bệnh dương tính: 07 (đang điều trị: 03, khỏi bệnh: 04, tử vong: 0).
- Cách ly tại cơ sở y tế: 103 (hết cách ly: 49; còn cách ly: 54).
- Cách ly tập trung: 210 (hết cách ly: 120; còn cách ly: 90).
- Cách ly tại nhà và nơi cư trú: 28.815 (hết cách ly: 19.281, còn cách ly:
9.534).
- Cách ly tại Khu người có công: 50 (hết cách ly: 31; còn cách ly: 19).
2. Đối với trường hợp mới ghi nhận dương tính với COVID-19 (Bệnh
nhân số 22.359):
Bệnh nhân T.V.X (sinh năm 1976; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Lao động
tự do tại chợ đầu mối Bình Điền, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh;
địa chỉ tạm trú: Khu nhà trọ, đường Rạch Lồng Đèn, Phường 7, Quận 8, Thành
phố Hồ Chí Minh; địa chỉ thường trú: Thôn 5, xã Cư Mốt, huyện Ea H’Leo).
Quá trình di chuyển và phát hiện bệnh nhân T.V.X được tóm tắt như sau:
- Từ ngày 26/6/2021 đến ngày 03/7/2021: Bệnh nhân ở khu nhà trọ tại
đường Rạch Lồng Đèn, Phường 7, Quận 8 (nhưng không nhớ số nhà) và làm
việc tại chợ đầu mối Bình Điền, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bệnh nhân tiếp xúc nhiều người nhưng không nhớ rõ người đã tiếp xúc.
- Ngày 04/7/2021:
+ Lúc 07giờ đi xe đạp từ nhà trọ ra cây xăng tại ngã tư đường Quốc lộ 1
giao với đường Nguyễn Hữu Trí, Quận Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh để
cùng cháu đi xe máy đến Bệnh viện Quốc nh, Phường 7, Quận 8, Thành phố
Hồ Chí Minh để khám bệnh.
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+ Lúc 08 giờ 30 đi từ Bệnh viện Quốc nh ra Khu công nghiệp M T ,
Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân uống nước,
ăn cơm tại quán gần nhà xe Tân Niên.
+ Khoảng 19 giờ 30 phút lên xe khách Tân Niên về Đắk Lắk (xe chạy
tuyến Đồng Nai - Gia Lai), biển kiểm soát 60B-055.02; số điện thoại nhà xe
0972717171 – 0898929981.
- Ngày 05/7/2021: Lúc 04 giờ 40 phút, bệnh nhân xuống xe tại Km 92,
huyện Ea H’Leo, được người nhà ra đón về nhà. Bệnh nhân đến Trạm Y tế xã
Cư Mốt, huyện Ea H’Leo để khai báo y tế, sau đó ra rẫy tại Thôn 5, xã Cư Mốt
tự cách ly và không tiếp xúc với mọi người xung quanh.
- Ngày 06/7/2021:
+ Bệnh nhân có biểu hiện ớn lạnh, sốt nh , hắt hơi, sổ m i, đã liên hệ
Trạm Y tế xã Cư Mốt và được tư v n đến Trung tâm Y tế huyện Ea H’Leo
khám. Bệnh nhân đến tại Trung tâm Y tế huyện Ea H’Leo khám lúc 13 giờ 30
phút, nhờ vợ vào khai báo y tế, được hướng dẫn phân luồng vào khu cách ly và
tiến hành l y mẫu x t nghiệm, thực hiện x t nghiệm nhanh kháng nguyên: kết
quả Dương tính SARS-COV-2.
+ Bệnh nhân được Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật l y mẫu làm x t nghiệm Realtime RT- PCR, kết quả Dương tính
SARS-COV-2.
3. Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
a) Tiếp tục tập trung tìm kiếm, truy vết thần tốc, x t nghiệm và cách ly
các trường hợp F1, F2 đã tiếp xúc với trường hợp ghi nhận dương tính nêu trên
(gồm người nhà, người đi cùng chuyến xe khách Tân Niên biển kiểm soát 60B055.02 từ Đồng Nai về Gia Lai ngày 04/7/2021).
b) Thực hiện phun khử khuẩn môi trường tại Khu vực rẫy nhà bệnh nhân
và khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện Ea H’Leo.
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 Công văn số
5974/UBND-KGVX ngày 03/7/2021 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 nh t để
được tư v n, hỗ trợ.
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