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BÁO CÁO NHANH 

Trường hợp Dương Thị Phương khẳng định dương tính  

với SARS-CoV-2 tại Cơ sở cách ly tập trung huyện Thanh Thủy 

 
 

1. THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH 

1.1. Thông tin chung  

Họ và tên: Dương Thị Phương     Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2000 

Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

Địa chỉ thường trú: Khu 9, xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 

Lịch sử tiêm chủng: Tiêm 01 mũi vắc xin COVID-19 ngày 22/10/2021. 

 1.2. Thông tin dịch tễ: 

 Chị Phương là F1 của F0 Hoàng Huy Hùng và F0 của Trần Thị Tuyết. 

 Theo lời kể của chị Phương: 

 Ngày 24/10/2021 Anh Hùng đến nhà đón chị Phương sang nhà anh Hùng ở khu 

13 - Đào Xá - Thanh Thủy chơi. Trên đường đi hai người không dừng ở đâu và không 

tiếp xúc với ai.  

 Đến chiều ngày 24/10/2021 Phương cùng anh Hùng đến hiệu thuốc Sơn Nga, 

chị Phương có vào mua thuốc và tiếp xúc với người bán thuốc tên Hoàng Thị Bích Nga 

(hiệu thuốc có kính chắn) cả 2 có đeo khẩu trang. Sau đó chị Phương lại cùng anh Hùng 

đi mua cám chim tại quán của anh Trần Văn Hà ở khu 14 xã Đào Xá, sau đó tiếp tục đi 

mua nước mía tại nhà chị Nguyễn Thị Minh ở khu 12 - Đào Xá (anh Hà chị chị Minh 

đang cách ly tập trung tại khu cách ly huyện và có kết quả xét nghiệm 02 lần âm tính). 

 Sáng ngày 27/10/2021 anh Hùng chở chị Phương sang công ty anh Hùng ở Việt 

Trì sau đó chị Phương đi xe máy từ công ty anh Hùng về nhà chị Phương tại Khu 9 -

Thọ Văn - Tam Nông - Phú Thọ. Trên đường đi chị Phương không dừng lại ở đâu và 

không tiếp xúc với ai. Khi về đến nhà chị Phương có tiếp xúc với bố là Dương Văn Sơn 

và em trai là Dương Văn Nam. 

 Chị Phương ở nhà nghỉ ngơi đến khoảng 15h30 thì nhận được tin anh Hùng có 

tiếp xúc với F0 nên chị Phương đi xe máy một mình về nhà anh Hùng tại Đào Xá. 

 Ngày 28/10/2021 khi anh Hùng có kết quả khẳng định dương tính với SARS-

COV-2 chị Phương được Trung tâm y tế Thanh Thủy lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm 

tính) và chuyển lên khu Cách ly tập trung huyện Thanh Thủy tại Trung tâm điều dưỡng 
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người có Công số 1 Hà Nội (khu 1 xã Bảo Yên - Thanh Thủy). Chị Phương cách ly một 

mình tại số phòng 33. Trong thời gian cách ly tập trung chị Phương không tiếp xúc với ai. 

 Ngày 30/10/2021 chị Phương được Trung tâm Y tế Thanh Thủy lấy mẫu xét 

nghiệm lần 2 theo quy định, đến 18h30 cho kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-

COV-2 (CT: 23). Đến 19h cùng ngày Trung tâm Y tế Thanh Thủy gửi mẫu xét nghiệm 

về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. 

 Đến 7h30 ngày 31/10/2021 Chị Phương có kết quả xét nghiệm RT- PCR 

khẳng định dương tính với SARS-COV-2. Hiện tại sức khỏe chị Phương bình thường 

hơi cảm thấy ngạt mũi, không sốt. Không có tiền sử bệnh gì. 

2. NHẬN ĐỊNH 

Trường hợp Dương Thị Phương là ca bệnh khẳng định dương tính với SARS-

COV-2 được phát hiện trong khu cách ly tập trung và liên quan đến trường hợp chùm 

ca F0 tại Đào Xá nên cơ bản các F1 và F2 đã được cách ly. 

3. BIỆN PHÁP XỬ TRÍ VÀ KẾT QUẢ TRUY VẾT 

3.1. Ngay sau khi nhận được kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-

2  của chị Phương. Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Thanh Thủy đã 

trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, chuyển chị Phương từ khu cách 

ly tập trung của huyện đến Bệnh viện Dã chiến số 02 tỉnh Phú Thọ điều trị tiếp. 

Thời điểm hiện tại truy vết được 4 F1: 

- Hoàng Văn Hiên, sinh năm 1976 - Đang cách ly tập trung, xét nghiệm 2 lần 

(ngày 28/10 và ngày 30/10) âm tính với SAS-COV-2 ; 

- Trần Văn Hà, sinh năm 1989 - Đang cách ly tập trung, xét nghiệm 2 lần  (ngày 

28/10 và ngày 30/10) âm tính với SAS-COV-2; 

- Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1972 - Đang cách ly tập trung, xét nghiệm 2 lần 

(ngày 28/10 và ngày 30/10) âm tính với SAS-COV-2; 

- Hoàng Thị Bích Nga,  sinh năm 1994, địa chỉ khu 12 xã Đào Xá - Thanh Thủy 

- Phú Thọ, đã có quyết định cách ly tại nhà từ ngày 28/10/2021, test nhanh có kết quả 

âm tính. Truy vết đến 23h ngày 30/10/2021 có 21 F2 tiếp xúc với F1 Hoàng Thị Bích 

Nga và đang tiếp tục tổ chức điều tra truy vết các F1, F2, F3 và sẽ cập nhật báo cáo bổ sung. 

3.2. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo TTYT 

huyện Thanh Thủy thông báo với Trung tâm Y tế Tam Nông để truy vết các F1- F2- F3 

liên quan. 

3.3. Thực hiện khử khuẩn bề mặt tại nhà bệnh nhân sinh sống và các khu vực có 

nguy cơ cao. 
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3.4. Chỉ đạo Đài truyền thanh - truyền hình huyện thông báo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về các ca bệnh COVID-19 để người dân chủ động nắm bắt tình hình 

và khai báo y tế; đồng thời thực hiện khai báo y tế khi tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ 

và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh chủ động. 

Trên đây là báo cáo nhanh trường hợp Dương Thị Phương có kết quả nghi ngờ 

dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung huyện Thanh Thủy. UBND 

huyện Thanh Thủy trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh; 

- BCĐ COVID-19 tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT HU,TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Đài Truyển thanh - Truyền hình huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức  
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