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BÁO CÁO NHANH 

Về ca dương tính với SARS-CoV-2 sáng ngày 22/12/2021 

 

Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 22/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện Phù Cừ nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Hưng Yên về việc có 01 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thị trấn 

Trần Cao. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện báo cáo ca bệnh cụ 

thể như sau: 

I. THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP F0 

Bệnh nhân: QUÁCH VĂN HOÀNG VŨ 

- Năm sinh: 13/12/2004.         Giới tính: Nam. 

- Số điện thoại: 0985 848 924 

- Địa chỉ thường trú: Thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên. 

- Đã tiêm 1 mũi vaccin Pfizer ngày 24/11/2021. 

* Quá trình dịch tễ: 

- Anh Quách Văn Hoàng Vũ là F1 của F0 Nguyễn Thùy Linh (ca bệnh dương 

tính được công bố ngày 17/12/2021), anh Quách Văn Hoàng Vũ tiếp xúc khi F0 

Nguyễn Thùy Linh đến chơi tại quán internet Cyber Xanh, địa chỉ: thôn Cao Xá, 

thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.  

- Sau khi nhận được thông tin chị Nguyễn Thùy Linh dương tính với SARS- 

CoV-2, anh Quách Văn Hoàng Vũ cùng các nhân viên làm việc tại quán internet 

Cyber Xanh đến trạm Y tế thị trấn Trần Cao khai báo, tại trạm Y tế anh và các 

nhân viên được cán bộ trạm Y tế tiến hành làm xét nghiệm test nhanh, kết quả âm 

tính. Sau đó anh Quách Văn Hoàng Vũ cùng các nhân viên về cách ly tại quán từ 

tối ngày 17/12/2021 đến nay. 

- Sáng ngày 19/12/2021 Trung tâm Y tế huyện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 

PCR cho anh Quách Văn Hoàng Vũ và các nhân viên trong quán, kết quả âm tính. 

- 15 giờ ngày 21/12/2021 anh Nguyễn Thế Hải (chủ quán internet Cyber 

Xanh) có biểu hiện ho sốt, anh Hải đã gọi điện thông báo cho trạm Y tế thị trấn 

Trần Cao. Nhận được tin báo trạm Y tế đã tiến hành làm xét nghiệm test nhanh 

cho tất cả các công dân đang cách ly tại quán internet Cyber Xanh, kết quả anh 
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Quách Văn Hoàng Vũ sau 2 lần test nhanh đều cho kết quả dương tính với SARS-

CoV-2, những công dân còn lại có kết quả âm tính. Sau đó Trung tâm Y tế huyện 

đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho tất cả các công dân đang cách ly tại 

quán gửi CDC tỉnh.  

- Đến 7 giờ 30 phút ngày 22/12/2021 CDC tỉnh thông báo anh Quách Văn 

Hoàng Vũ có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

Qua truy vết có 10 trường hợp F1: 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Quan 

hệ 
Số điện thoại 

Tiêm 

phòng 

1 Phạm Hồng Thắng 1994 Quang Hưng 

Làm 

cùng 

quán 

internet 

Cyber 

Xanh 

0934340843 2 mũi 

2 Nguyễn Thế Hải 2000 Bắc Giang 0353679333 2 mũi 

3 Nguyễn Văn Quang 1997 Tống Trân 0372249737 2 mũi 

4 Doãn Ngọc Hiệp 1998 Minh Hoàng 0352430482 2 mũi 

5 Bùi Đăng Pháp 1998 Đoàn Đào 0963441926 2 mũi 

6 Nguyễn Đăng Hùng 1994 Phan Sào Nam 0984287486 2 mũi 

7 Quách Văn Cường 1960 
Cao Xá-Trần 

Cao 
Bố 

0762425705 

2 mũi 

8 Trần Thị Thoan 1967 
Cao Xá- Trần 

Cao 
Mẹ 

9 Quách Bảo Minh 2019 
Cao Xá- Trần 

Cao 
Cháu 

Chưa 

tiêm 
10 Quách Bảo Trang 2017 

Cao Xá- Trần 

Cao 
Cháu 

 II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI: 

 Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp công dân Quách Văn 

Hoàng Vũ dương tính với vi rút SARS-CoV-2, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, 

UBND thị trấn Trần Cao và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay, quyết 

liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể: 

 - UBND huyện đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly đối với quán 

internet Cyber Xanh và Hộ Gia đình ông Quách Văn Cường kể từ ngày 

22/12/2021. 
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          - Chỉ đạo Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện và UBND thị trấn Trần 

Cao tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp có liên quan đến ca bệnh, cách ly 

theo quy định. 

 - Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các đơn vị liên quan chuyển 

ca bệnh đi cách ly, điều trị tại cơ sở điều trị tuyến trên. 

 - Chỉ đạo UBND thị trấn Trần Cao tiến hành phun khử trùng toàn bộ khu 

vực có nguy cơ; thực hiện cách ly các trường hợp F1, F2 theo quy định. 

 - Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng nguy cơ gửi CDC tỉnh. 

 - Tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống truyền thanh 

huyện và cơ sở. Thông báo trên hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở những ai 

từng có tiếp xúc gần với ca bệnh và các trường hợp liên quan khẩn trương khai 

báo y tế. 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phù Cừ trân trọng báo cáo./. 

    
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Hưng Yên; 

- Sở Y tế tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: BCĐ.                   

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG 

TRỰC 
 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Nguyễn Minh Tiến 
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