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BÁO CÁO NHANH 

Các trường hợp lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 

(Từ ngày 18/3 đến 20/3/2020) 

 

I. Các trường hợp người nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo có triệu 

chứng nghi ngờ liên quan đến Covid-19 

Lúc 22h30 ngày 18/03/2020, nhận được thông báo từ Bộ phận Kiểm dịch y tế 

Cửa khẩu Quốc tế Chalo, có gần 400 công nhân trở về từ Lào và Thái Lan qua 

Cửa khẩu, trong đó có 03 trường hợp có dấu hiệu sốt, đau họng đã được tách 

riêng. Xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa chở thẳng về Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để cách ly theo dõi và điều trị. Đội 

phản ứng nhanh - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai nhiệm vụ và có mặt ở 

khu vực Cửa khẩu lúc 01h00' sáng ngày 19/03/2020 cùng phối hợp với các lực 

lượng khác để thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể như sau: 

1. Thông tin các cá nhân 

a) Họ tên: Trần Bá Thông 25 tuổi Giới tính: Nam 

- Nghề nghiệp: Nhân viên quán bar tại Thái Lan 

- Quê quán: Mỹ Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh  

- Tình trạng sức khỏe: Ngứa họng, không ho, không sốt 

- Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm (lúc 03h00 ngày 19/3/2020), gồm có: Dịch 

ngoáy họng và huyết thanh.    

b) Họ tên: Trần Văn Quang 19 tuổi Giới tính: Nam 

- Nghề nghiệp : Khách du lịch 

- Quê quán : Mỹ Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh  

- Tình trạng sức khỏe: bệnh nhân không ho, không sốt, không khó thở. 

- Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm (lúc 03h00 ngày 19/3/2020), gồm có: Dịch 

ngoáy họng và huyết thanh. 



  c) Họ tên: Phan Thị Nhung   27 tuổi        Giới tính: Nữ 

- Nghề nghiệp: Nhân viên quán bar 

- Quê quán : Thạch Thanh - Thạch Hà - Hà Tỉnh  

- Tình trạng sức khỏe: bệnh nhân không sốt (37
o
C), có ho, đau tức ngực, 

đau họng, không khó thở. 

- Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm (lúc 20h30 ngày 19/3/2020), gồm có: Dịch 

ngoáy họng và huyết thanh.  

2. Phương án đã thực hiện 

- Đối với 03 trường hợp trên: Chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - 

Cuba Đồng Hới cách ly, điều trị, lấy mẫu và nhanh chóng gửi mẫu bệnh phẩm đi 

Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. 

- Khử khuẩn phương tiện chở khách bằng hóa chất Chloramin B 25%. 

- Hướng dẫn đeo khẩu trang và các biện pháp vệ sinh nơi công cộng. 

II. Các trường hợp hành khách cùng chuyến bay VN54  

1. Thông tin chung về hành khách 

a) Bà Molcher Kristen Mary Jane  

Sinh ngày: 29/8/1967 Quốc tịch: Anh Số hộ chiếu: 550697086 

b) Bà Hurst Maria Sylvia    

Sinh ngày: 08/01/1968 Quốc tịch: Anh Số hộ chiếu: 550275415 

2.  Diễn biến 

Cả hai hành khách cùng bay trên chuyến bay VN54 từ sân bay London 

Heathrow - Hà Nội, đến sân bay Nội Bài lúc 5h15’ ngày 13/3/2020. Đi du lịch tại 

Ninh Bình và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình lấy mẫu ngày 

16/3/2020 (chưa ghi nhận kết quả).  

Sau đó đi tàu SE7 tuyến Hà Nội - Đồng Hới, đến ga Đồng Hới vào lúc 

17h00 ngày 17/3/2020. Đi từ taxi Sun về khách sạn Mường Thanh Nhật Lệ lúc 

19h30 và có đến Tuấn Việt coffee vào lúc 13h00 ngày 18/3/2020. Lúc 17h30 cùng 

ngày ăn tại nhà hàng QB-Thái Bình đường Nguyễn Du, phường Đồng Hải. 

Hiện tại, sức khỏe của tất cả 02 người này là bình thường, không ghi nhận 

các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. 



3. Các hoạt động đã triển khai  

Đội phản ứng nhanh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cùng Trung tâm Y tế thành 

phố Đồng Hới tiếp nhận người được cách ly và xử lý theo quy trình: 

- Triển khai công tác khử khuẩn bằng Chloramin B tại các điểm hành khách 

này có ghé đến và các phương tiện vận chuyển hành khách, thực hiện các biện 

pháp cách ly, vệ sinh phòng chống dịch. 

- Lấy mẫu bệnh phẩm gồm: Dịch tỵ hầu, dịch ngoáy họng và huyết thanh gửi 

đi Viện Pasteur Nha Trang ngay trong ngày để tiến hành xét nghiệm. 

- Hướng dẫn việc chấp hành cách ly y tế đúng quy định và thực hiện các biện 

pháp vệ sinh cá nhân. 

- Thực hiện hướng dẫn cách ly y tế toàn đoàn tại khách sạn Mường Thanh 

Nhật Lệ chờ kết quả xét nghiệm. 

4. Đề nghị 

4.1. Đối với khách sạn Mường Thanh Nhật Lệ 

- Giám sát chặt chẽ 02 du khách trên, nếu phát hiện hoặc có thông tin những 

đối tượng được cách ly tự ý rời khỏi khu vực cách ly hoặc không hợp tác thì kịp 

thời báo cáo ngay cho Chính quyền địa phương và cấp trên để giải quyết kịp thời. 

- Đối với đoàn có 02 hành khách nước ngoài được cách ly tại khách sạn 

Mường Thanh Nhật Lệ, chờ kết quả xét nghiệm sẽ có quyết định tiếp theo.  

- Đối với nhân viên khách sạn tiếp xúc với 02 hành khách theo ca đã về nơi 

cư trú thì khách sạn có trách nhiệm thông báo để tự cách ly theo dõi tại nhà. Đối 

với những nhân viên đang ở tại khách sạn cần cách ly theo dõi tại khách sạn.  

- Khi có kết quả xét nghiệm âm tính, 02 du khách người Anh tiếp tục cách 

ly đúng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Còn những người khác liên quan được 

khỏi cách ly theo quy định. 

- Nếu có kết quả xét dương tính của 01 hay nhiều hơn trong số được lấy 

mẫu, sẽ báo cáo Trưởng ban chỉ đạo chống dịch của tỉnh để có các biện pháp cụ 

thể tiếp theo. 

4.2. Đối với Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới 

- Trực tiếp chỉ đạo cơ sở Trạm Y tế phường Hải Thành tiến hành theo dõi 

sức khỏe, đo nhiệt độ ít nhất ngày 02 lần của các đối tượng được cách ly và báo 

cáo trước 16h00 mỗi ngày cho Trung tâm Y tế TP Đồng Hới và Trung tâm Kiểm 



soát bệnh tật tỉnh. Trong trường hợp phát hiện người có bất thường về sức khỏe 

báo ngay cho Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới để có hướng giải quyết. 

- Nếu phát hiện hoặc có thông tin những đối tượng được cách ly tự ý rời 

khỏi khu vực cách ly hoặc không hợp tác thì phải kịp thời báo cáo ngay cho Chính 

quyền địa phương và cấp trên để giải quyết kịp thời. 

- Tuyên truyền cho người dân tại khu vực xung quanh khu vực lưu trú đối 

tượng và các khu vực liên quan để nắm bắt thông tin, chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch, đồng thời không hoang mang. 

4.3. Đối với phường Hải Thành 

- Đề nghị UBND phường Hải Thành phối hợp Trung tâm Y tế thành phố 

Đồng Hới xử lý hóa chất tại khách sạn Mường Thanh Nhật Lệ và tổng hợp danh 

sách người tiếp xúc báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- Hỗ trợ cho 02 hành khách và khách sạn Mường Thanh trong thời gian 

cách ly khi có yêu cầu. 

 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh Ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đ/c Trần Tiến Dũng - PCT, Trưởng Ban CĐ; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VP Tỉnh Ủy; VP UBND Tỉnh; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Sở Ngoại vụ; Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông Vân tải; 

- Các Sở, ngành thuộc tỉnh; 

- Khách sạn Mường Thanh Nhật Lệ; 

- Cảng Hàng không Đồng Hới; Ga Đồng Hới; 

- UBND Thành phố Đồng Hới; 

- UBND phường Hải Thành; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- TT KSBT, các TTYT TPĐH; 

- Lưu: NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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