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BÁO CÁO NHANH 

Trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 từ Nhật Bản về nước 

 

1. Thông tin chung của trường hợp nghi ngờ 

Họ tên: PHẠM NGỌC ANH                 Giới tính: Nữ 

- Sinh ngày: 10/12/1984                       Quốc tịch: Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng 

- Địa chỉ: Nhà số 7 - Ngõ 101 - Đường Lý Thường Kiệt - Phường Đồng Hải 

- Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình. 

- Ngày nhập cảnh vào Việt Nam: 20/03/2020 

2. Lộ trình di chuyển 

Lúc 9h30 ngày 20/03/2020, Bà Phạm Ngọc Anh bay từ Narita (Tokyo – 

Nhật Bản) về Sân bay Nội Bài lúc 14h30 cùng ngày (chuyến bay VJ933, số ghế 

32C). Sau đó đi tàu SE3 (toa 9 buồng 22, khoang nằm 01 mình) từ Hà Nội về 

Đồng Hới lúc 5h00 ngày 21/03/2020 và bắt taxi về nhà riêng. Trước khi về nhà, bà 

Anh có liên hệ với mẹ chuẩn bị nhà, mở cửa sẵn để bà Anh vào nhà; tự cách ly, 

theo dõi sức khỏe tại nhà và tự nấu ăn. Từ ngày 20/03/2020 đến ngày 23/03/2020 

bà Anh không có biểu hiện gì; ngày 24/03/2020 đến ngày 26/03/2020 nhiệt độ cơ 

thể dao động từ 37,3°C đến 37,6°C. Nhân viên y tế phường đã theo dõi tình trạng 

sức khỏe và kiểm tra thân nhiệt 02 lần/ ngày vào buổi sáng và chiều). 

Vào lúc 9h ngày 27/03/2020, bà Anh có biểu hiện sốt, nhiệt độ dao động từ 

37,5°C đến 38°C, người mệt mỏi, cảm giác khó thở, tức ngực, ho ít. Trung tâm Y 

tế thành phố Đồng Hới đã báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của 

thành phố; Bệnh viện đa khoa thành phố đã bố trí xe chuyên dụng chuyển đến khu 

cách ly của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới vào lúc 11h30 cùng 

ngày để khám, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha 

Trang xét nghiệm.  

Ghi nhận lúc 16h ngày 28/03/2020: Thân nhiệt  37,3°C, không còn khó thở,  

ho ít, sinh hoạt và đi lại bình thường. 



3. Các hoạt động đã triển khai  

- Thực hiện hướng dẫn cách ly y tế tại nhà (cách ly riêng). Sau khi đến khu 

cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Trung tâm Y tế 

thành phố Đồng Hới đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu nhà riêng vào lúc 

11h00 ngày 27/03/2020.  

 - Thực hiện điều tra dịch tễ, xác nhận chủ xe taxi Mai Linh (Nguyễn Thanh 

Hà, sinh năm 1975; địa chỉ: TDP 10 - Bắc Lý - Đồng Hới). Trung tâm Y tế thành 

phố Đồng Hới đã tiến hành phun khử khuẩn tại nhà riêng và xe taxi của chủ xe.  

- Tuyên truyền cho người dân tại khu vực xung quanh nhà của các trường 

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

phòng chống dịch, đồng thời không quá hoang mang, lo lắng,... 

Danh sách những người có liên quan đến trường hợp Phạm Ngọc Anh 

TT Họ và tên Giới tính Năm sinh Quan hệ 

1 Đỗ Thị Lan Nữ 1954 Mẹ ruột 

2 Phạm Tuấn Anh Nam 1982 Anh trai 

3 Nguyễn Thanh Hà Nam 1975 Lái xe taxi 

4 Trần Thị Hà Tuyên Nữ 1982 Vợ lái xe taxi 

5 Nguyễn Huy Hoàng Nam 2009 Con lái xe taxi 

6 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 2007 Con lái xe taxi 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh Ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

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

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các VP: Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Công an tỉnh; Sở Giao thông Vân tải; 

- Các Sở, ngành thuộc tỉnh; 

- Ga Đồng Hới; 

- UBND Thành phố Đồng Hới; 

- UBND phường Đồng Hải; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- TT KSBT, các TTYT TP Đồng Hới; 

- Lưu: NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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