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ceNG HoA xA Her cuu xcnil vrET NAM
DQc lflp - Tq do - Hpnh phric

Dalcr1ng, nsdyrl| thdng 9 ndm 2021
so:li4 /TTYT-KHNV

V/v ting cudrng thgc hiQn c6c bi6n
ph6p phdng chiing dich COVID-19

Kinh gti:
- Cicco quan, dcrn vi cl6ng tr6n dia bin huyQn;

- Ban chi dpo phdng chting dich COVID-l9 x6, thi tr6n;

HiQn nay tinh hinh dlch benh COVID-19 tr6n <tia ban Thenh phO OOng Hd dang
di6n bitit r6t phric t4p, ngdy l5/gl2\2l ghinhfln 10 benh nhan COVID-I9. De gi6m ttii
thi6u nguy co dich ldy lan trong cQng tl6ng vd trong qu6 trinh ti6m chring vfc xin
phdng COVID-l9, Trung tdm Y t6 huyQn Dakr6ng kinh de nghf c6c co quan, ban,
ngdnh trdn dia lin huyQn, Ban Chi d4o phdng, chtSng dich COVID-19 cdc xd, thi tiSn
thgc hi$n mQt sO nQi dung sau:

l. Cdc trucrng hq,p c6 titip xric gAn v6i benh nhdn hoflc ti6p xtc gAn v6i cdc
truong hqrp ti6p xric gAn vdi bQnh nhan hopc dtin c6c dia tli6m nguy co-(theo th6ng
bdo cfia Ban Chi dqo phdng, ch6ryg dich COVID-|9 kdm theo). Phii thlrc hiQn nghiOm
tric viQc khai b6o v6i co quan y t6 noi gan nh6t d6 du<y. c hu6ng ddn c6c biQn ph6p y tti
kip thdi.

2. Nhtng ngudi c6 trong danh s6ch mdi ti6m chung vic xin phdng COVID-l9
ngay fiD - l8/9l2\Zt (tlteo giiiy mdi sA OgrcU-TTYT ngAy I5/9/2021 cia Trung tdm
Y t€ huyQn Dizlving)ntiu c6 ti6p xric gAn v6i benh nhdn ho{c ti6p xfc gAn voi c6c
trudng trq,p ti6p xrilgAn v6i bffi nha;ho4c dtin c6c diiSm nguy io (thei th6ng bdo
cfia Ban Chi dq9 pldng,.ch6ng dlch COVID-|9 kdm theo) ph6ithgc hiQn khai b5o y tC
tpi co Qrlan y tti gaq ntrSt ae dugc hucmg ddn cdc bu6c tiiip theo ve iugc hoan ti6m
chring d6n khi c6 thdng b6o mdi.

Trung tdm Y tti huy6n Dakr6ng kfnh dC nghi LAnh d4o ctic co quan, ban, nginh
tr6n d[a bdn huyQn, Ban Chi dao phdng, ch6ng dich COVID-19 cdc xd, thi tr6n tri6n
khai thuc hi6n.

Noi nhd.n:
- sdYt6 pcy;
- Thuong tryc Huypn uj (BC);
- UBND huyQn (BC);
- Ban chi <lpo PCD COVID-I9 huyQn;
- C6c co quan, don vi cl6ng trOn dia ban;
- Ban chi dao ICDCOVID-19 xe, thi tr6n;
- Ban Gi6ni <t6c (BC);
- 13 Tr4m Y t6 13, c6c khoa phdng TTyT;
- Luu: KH-NV,VT.
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THÔNG TIN CUNG CẤP CHO BÁO CHÍ NGÀY 16/9/2021 

Về 10 trường hợp xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 

 

Tiểu ban Truyền thông (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng 

Trị) thông báo về 10 trường hợp xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 

(cập nhật lúc 10 giờ ngày 16/9/2021) cụ thể: 

I. Thông tin về ca bệnh đầu tiên 

Họ và tên: L. N. T. M.       Sinh năm: 1977       Giới tính: Nữ 

Địa chỉ: Khu phố 7, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

II. Quá trình điều tra phát hiện các trường hợp liên quan 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xác minh các trường hợp liên quan, xét 

nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể: 

 1. Tại phường 5, thành phố Đông Hà: 

 - B. L. B. N, sinh năm 2002 (con của M) 

 - B. L. B. N, sinh năm 2005 (con của M) 

- B. A. T, sinh năm 1968 (chồng của M) 

2. Tại khu phố 2, phường 1, thành phố Đông Hà: 

 - T. T. L, sinh năm: 1946 (mẹ của M) 

- N. T. T. H, sinh năm: 1991 (con của L) 

 - L. C. S, sinh năm: 1989 (con của L) 

 3. Tại khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà: 

- V. L. N. T, sinh năm: 1991  

 - V. M.T, sinh năm: 1971 (con rể của L) 

4. Tại phường 2, thành phố Đông Hà: 

 - H. T. H. P, sinh năm: 1983 (cùng làm việc với chị M) 

III. Công tác giám sát, truy vết đến thời điểm hiện tại 

Liên quan đến các trường hợp xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định 

dương tính với SARS-CoV-2, các cơ quan chức năng đã lập danh sách rà soát, truy 

vết nhanh các trường hợp tiếp xúc gần. Đến thời điểm hiện tại, đã phát hiện 133 F1, 

133 F2 của các trường hợp khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

IV. Tạm thời phong tỏa các địa điểm 

* Trên địa bàn thành phố Đông Hà 

- Phường 5: 

+ Kiệt 48 Nguyễn Chí Thanh và kiệt nối giữa Kiệt 48 và Kiệt 32 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 5, thành phố Đông Hà; 

+ Tiệm Bánh mỳ Quang Trung, đường Nguyễn Du (đối diện kiệt 48 Nguyễn 

Du), phường 5, thành phố Đông Hà; 

+ Số 108 Hùng Vương, phường 5, thành phố Đông Hà; 

+ Số 27 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, thành phố Đông Hà; 



+ Quán bún thịt nướng Tâm Phúc, số 65 Quốc lộ 9, phường 5, thành phố Đông 

Hà; 

+ Nhà thuốc Ngọc Châu, số 01 Nguyễn Du, phường 5, thành phố Đông Hà; 

+ Tiệm cây cảnh gần cầu Đại An, phường 5, thành phố Đông Hà; 

- Phường 1: 

+ Tiệm Phương Spa, số 40 đường Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố 

Đông Hà; 

+ Số 5, kiệt 71 đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Đông Hà;  

+ Số 10/6/10 đường Hai Bà Trung, khu phố 2, phường 1, thành phố Đông Hà;  

+ Quán Cà phê XO, số 02 đường Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Đông Hà; 

+ Quán tạp hóa Bình, đường Hàm Nghi (đối diện chợ Hàm Nghi, sát hiệu 

thuốc Tuấn Hà), phường 1, thành phố Đông Hà; 

+ Lò mổ tập trung, khu phố Tây Trì, phường 1, thành phố Đông Hà; 

+ Quầy thuốc tây Ngân Hoa, chợ Đông Hà, phường 1, thành phố Đông Hà; 

+ Số 24 đường Thái Phiên, khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà; 

+ Phòng Giao dịch số 3 - Agribank thành phố Đông Hà, số 16 Trần Hưng Đạo, 

phường 1, thành phố Đông Hà; 

+ Lò mổ tập trung sát chùa Tám Mái, phường 1, thành phố Đông Hà.  

- Phường 2: 

+ Khu vực ở đường Kim Đồng (liên quan đến số nhà 45 Kim Đồng), phường 2, 

thành phố Đông Hà; 

+ Khu vực quán Bar Nonstop và Karaoke Duyên Hải, đường Bùi Thị Xuân, 

phường 2, thành phố Đông Hà; 

+ Nhà thuốc Thuận Thảo, số 27 Ngô Sỹ Liên, phường 2, thành phố Đông Hà; 

+ Chợ xép đường Đặng Dung, phường 2, thành phố Đông Hà.  

- Phường 3:  

+ Bệnh xá 20A, đường Lương Khánh Thiện, khu phố 11, phường 5, thành phố 

Đông Hà.  

* Các địa điểm khác:  

- Trang trại Thu Phương, đoạn Cầu Trắng lên La Vang, xã Hải Phú, huyện Hải 

Lăng; 

- Trang trại bà Năm, khu vực Quán Ngang, xã Gio Châu, huyện Gio Linh; 

- Trang trại Giang Hiền, qua chắn tàu khoảng 7 km, ngã 3 Hải Lăng, huyện Hải 

Lăng; 

- Trang trại Thảo Vân, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh; 

- Trang trại ông Sâm, chợ Do, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. 
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