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BÁO CÁO NHANH 

Về 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 tối ngày 22/12/2021 

 

Vào hồi 21 giờ 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 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thị trấn Trần 

Cao, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phù Cừ báo cáo ca bệnh 

cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP F0 

1. Bệnh nhân: HÀ VĂN THẾ 

- Sinh ngày: 14/10/2002.     Giới tính: Nam. 

- Số điện thoại: 0794.175.266. 

- Địa chỉ thường trú: Thôn Tống Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

- Địa chỉ tạm trú: Thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

- Đã tiêm 1 mũi Astrazeneca ngày 20/10/2021. 

2. Bệnh nhân: LÒ THỊ XÔM  

- Sinh ngày 18/01/2006.     Giới tính: Nữ. 

- Số điện thoại: 0329.953.558 

- Địa chỉ thường trú: Xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ tạm trú: Thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

- Chưa tiêm phòng vắc xin Covid-19. 

* Quá trình dịch tễ: 

- Sáng ngày 14/12/2021, anh Hà Văn Thế đi từ xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên, 

thành phố Hải Phòng về nhà trọ của hộ gia đình ông Đỗ Đức Khoa, có địa chỉ: 

đường Lê Hữu Trác, thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao. Tại đây anh Hà Văn Thế 

có tiếp xúc với chị Lò Thị Phượng, chị Hoàng Thị Ánh (các ca bệnh dương tính 

được công bố ngày 21/12/2021). Sống cùng phòng trọ còn có chị Lò Thị Xôm 

(SN 2006) và chị Lò Thị Xôm (2001). 

- Hàng ngày anh Hà Văn Thế ở phòng trọ, thỉnh thoảng có đi chợ Phố Cao mua 

đồ nhưng không nhớ rõ mua ở hàng nào. Khi đi chợ anh Thế có đeo khẩu trang. 
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- Từ 11 giờ 30 phút  đến 12 giờ 30 phút ngày 17/12/2021 anh Hà Văn Thế cùng 

chị Hoàng Thị Ánh vào Khách sạn Phúc Hưng (có địa chỉ: thôn Cao Xá, thị trấn 

Trần Cao). Tại đây có tiếp xúc với lễ tân của khách sạn, tất cả có đeo khẩu trang. 

 - 07 giờ ngày 18/12/2021, anh Hà Văn Thế và và các bạn ở cùng phòng trọ 

ra Trạm Y tế thị trấn Trần Cao khai báo vì chị Lò Thị Phượng có liên quan đến 

trường hợp F0 Nguyễn Thuỳ Trang (ca bệnh dương tính được công bố ngày 

18/12/2021), anh Thế và các bạn ở cùng phòng trọ được Trạm Y tế thị trấn Trần 

Cao hướng dẫn cách ly y tế tại phòng trọ. 

 - Ngày 20/12/2021, chị Lò Thị Phượng và chị Hoàng Thị Ánh có biểu hiện 

đau đầu, ho, sốt, chảy nước mũi nên 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 Covid-19 cho chị Phượng, chị Ánh và 04 người ở cùng phòng trọ, kết quả 

chị Phượng và chị Ánh  xét nghiệm test nhanh dương tính với SARS- CoV-2, 04 

người còn lại kết quả âm tính. Sau đó, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành lấy 

mẫu xét nghiệm PCR cho chị Phượng, chị Ánh và 04 người ở cùng phòng trọ 

gửi CDC tỉnh. Đến 06 giờ 30 phút ngày 21/12/2021, CDC tỉnh thông báo chị 

Phượng và chị Ánh có kết quả khẳng định dương tính với  SARS-CoV-2. Anh 

Hà Văn Thế, chị Lò Thị Xôm (SN 2006), chị Lò Thị Xôm (SN 2001) và anh 

Trần Trung Hiếu được xác định là F1.  

- Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện tiến hành lấy mẫu gộp xét nghiệm 

PCR cho anh Hà Văn Thế, chị Lò Thị Xôm (SN 2006), chị Lò Thị Xôm (2001), 

anh Trần Trung Hiếu gửi Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên. Đến 15 giờ 

ngày 21/12/2021, Bệnh viện nhiệt đới tính Hưng Yên thông báo kết quả mẫu 

gộp nghi ngờ dương tính. 

- Ngày 22/12/2021, Trung tâm Y tế huyện tiến hành lấy mẫu rời xét 

nghiệm PCR cho anh Thế, chị Xôm (SN 2006), chị Xôm (SN 2001), anh Hiếu 

gửi CDC tỉnh. Đến 21 giờ cùng ngày, CDC tỉnh thông báo anh Hà Văn Thế và 

chị Lò Thị Xôm (SN 2006) có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

Qua truy vết có 03 trường hợp F1: 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ Quan hệ 

Số điện 

thoại 

Tiêm 

phòng 

1 Lò Thị Xôm 2001 Lai Châu 
Ở cùng nhà 

trọ 
0372219187 1 mũi 

2 Trần Trung Hiếu 2002 Minh Tân 
Ở cùng nhà 

trọ 
0823241393 2 mũi 

3 Nguyễn Thị Gấm 1963 Nguyên Hoà 
Lễ tân KS 

Phúc Hưng 
0329840585 2 mũi 
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 II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI: 

 Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp công dân Hà Văn Thế và 

công dân Lò Thị Xôm (SN 2006) 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: 

 - 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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