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Số:           /BC-SYT         Kon Tum, ngày     tháng 7 năm 2021    

 

 

BÁO CÁO NHANH 
Kết quả giám sát trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 

(Tính đến 15 giờ 00, ngày 21/7/2021) 

 

   Kính gửi:  

 - Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 

Tiếp theo Báo cáo số 3249/BC-SYT ngày 20/7/2021 của Sở Y tế về kết 

quả giám sát các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế báo cáo 

nhanh kết quả giám sát trường hợp F0, như sau: 

1. Thông tin về trường hợp F0-ĐG (Đăk Glei) (Bùi Xuân Thành) 

- Nam, dân tộc kinh, sinh năm 1983. 

- Địa chỉ: Xã Đăk Môn - huyện Đăk Glei - tỉnh Kon Tum. 

2. Yếu tố dịch tễ có liên quan 

Ngày 18-19/7/2021, F0-ĐG có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-

19 mã số 60369, 60370 (tại huyện Kbang - tỉnh Gia Lai). 

3. Lịch trình các ca F0-ĐG 

Các mốc dịch tễ như báo cáo số 3249/BC-SYT, bổ sung, điều chỉnh thời 

gian tiếp xúc với ca COVID-19: 

- Ngày 18/7/2021:   

 + Khoảng 08h30 - 09h45, F0-ĐG đi đến xã Đăk Blà - thành phố Kon Tum 

để lấy phương tiện vận tải hàng hóa đi đến tỉnh Gia Lai. Rời khỏi địa bàn tỉnh 

Kon Tum khoảng 9 giờ 00. 

 + Khoảng 13h30 - 18h30, F0-ĐG có tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-

19 số 60369 (phát hiện tại Chốt 3- Xã hiếu), 60370 tại huyện Kbang - tỉnh Gia 

Lai. 

- Ngày 19/7/2021: 

+ Khoảng 07h30 - 09h30, F0-ĐG tiếp tục có tiếp xúc với bệnh nhân mắc 

COVID-19 số 60369, số 60370) tại huyện Kbang. 

+ Khoảng 09h30 - 10h30, F0-ĐG di chuyển từ huyện Kbang về tỉnh Kon 

Tum bằng phương tiện vận tải hàng hóa (biển kiểm soát: 43C-205.62). Trên 

phương tiện di chuyển có 03 người [F0-ĐG, bệnh nhân mắc COVID-19 số 
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60370 (phát hiện tại Chốt 1- Sao mai) và 01 người khác]. 

+ Đến 16h00, F0-ĐG đến Chốt 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum). 

4. Điều tra tiếp xúc 

- Trong khu vực khoanh vùng dịch tễ: 872 người (Đăk Glei 845, Kon Rẫy 

27). 

- Ngoài khu vực khoanh vùng dịch tễ: Tổng số 94 người (thành phố Kon 

Tum 89, Sa Thầy 01, Ngọc Hồi 04). 

5. Xét nghiệm SARS-CoV-2 

5.1. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của F0-ĐG: 

- Ngày 19/7/2021: Lấy mẫu 18h00, kết quả test nhanh kháng nguyên 02 

lần âm tính; RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kết quả dương tính 

(chu trình 36), tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên kết quả nghi ngờ (chu trình 

38) và đề nghị lấy mẫu làm lại.  

- Ngày 20/7/2021: Lấy mẫu khoảng 15h00 - 15h30, kết quả test nhanh 

kháng nguyên 01 lần dương tính; RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

kết quả dương tính (chu trình 24). 

5.2. Kết quả giám sát xét nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2 các trường 

hợp tiếp xúc F0-ĐG: Tổng cộng 996 mẫu, kết quả âm tính 996/996 mẫu. 

- Trong khu vực khoanh vùng dịch tễ: Tổng số 872 mẫu (Đăk Glei 845, 

Kon Rẫy 27). Kết quả: RT-PCR khẳng định: 872/872 âm tính (-). 

- Ngoài khu vực khoanh vùng dịch tễ: Tổng số 94 mẫu (thành phố Kon 

Tum 89, Sa Thầy 01, Ngọc Hồi 04). Kết quả: RT-PCR khẳng định 94/94 âm tính 

(-). 

6. Đánh giá, nhận định yếu tố dịch tễ 

Qua giám sát xét nghiệm RT-PCR 996 mẫu của các trường hợp liên quan 

với ca F0-ĐG trên địa bàn tỉnh (kể cả trong và ngoài khu vực khoanh vùng) thời 

gian từ ngày 08/7/2021 đến 9 giờ 00, ngày 18/7/2021 (rời khỏi địa bàn tỉnh) đều 

âm tính; đồng thời ca F0-ĐG có tiếp xúc gần với 02 ca COVID 19 từ thời điểm 

13 giờ 30, ngày 18/7/2021 đến khi lấy mẫu xét nghiệm lần 1 là 18 giờ 00, ngày 

19/7/2021 (29 tiếng, kể từ khi tiếp xúc ca bệnh) có kết quả test nhanh kháng 

nguyên 02 lần âm tính và RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh dương 

tính chu trình 36, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên nghi ngờ chu trình 38, 

chứng tỏ khả năng mới nhiễm, nồng độ vi rút thấp; và đến khi lấy mẫu lần 2 

khoảng 15 giờ 00, ngày 20/7/2021 (50 tiếng, kể từ khi tiếp xúc với ca bệnh), kết 

quả test nhanh kháng nguyên dương tính, RT-PCR dương tính chu trình 24, 

chứng tỏ nồng độ vi rút khá cao. 

Với các bằng chứng thực tế trên và đặc điểm của các biến chủng SARS-

CoV-2 hiện nay có khả năng lây lan rất nhanh từ 43- 90% so với các chủng 
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trước đó. Cho nên, có thể kết luận, ca F0-ĐG nhiễm SARS-CoV-2 từ các ca 

COVID-19 mã số 60369, 60370, không phải lây nhiễm từ trong địa bàn tỉnh. 

7. Kết quả họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá yếu tố dịch tễ 

trong phòng chống dịch COVID-19 

- Thống nhất ca F0-ĐG lây nhiễm SARS-CoV-2 từ việc tiếp xúc với các 

ca bệnh tại Gia Lai, được phát hiện và cách ly kịp thời tại Chốt, chưa vào trong 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Đối với các trường hợp tiếp xúc, liên quan với ca F0-ĐG trước 9 giờ 00, 

ngày 18/7/2021, kết thúc khoanh vùng dịch tễ, kết thúc cách ly y tế và các biện 

pháp giám sát trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, liên quan với ca F0-ĐG 

tại Chốt 1- Sao Mai theo khung thời gian ca này đang ở tại Chốt khi từ tỉnh Gia 

Lai lên đến Chốt 1- Sao Mai của tỉnh Kon Tum (ngày 19/7/2021). 

- Tiếp tục cách ly điều trị ca F0-ĐG theo đúng quy định. 

8. Đề nghị 

Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm 

Y tế thành phố Kon Tum chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến F0-ĐG khi từ tỉnh 

Gia Lai lên đến Chốt 1- Sao Mai của tỉnh Kon Tum (ngày 19/7/2021), áp dụng 

các biện pháp cách ly y tế phù hợp. 

Kính trình Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và BCĐ PCD 

COVID-19 tỉnh xem xét chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- UBND TP. Kon Tum, huyện Kon Plông, 

Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Sa Thầy; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- TTYT TP. Kon Tum, huyện Kon Plông, 

Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Sa Thầy; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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