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BÁO CÁO 

Trường hợp Dương tính với vi rút SARS-CoV-2  
 

I. THÔNG TIN CA BỆNH DƯƠNG TÍNH 

1. Họ và Tên: Mạc Thị Thương. Giới tính: Nữ 

- Năm sinh: 04/03/1990 

- Địa chỉ: Thôn Bản Piềng, Xã Lục Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do tại xã Phương Liễu-Quế Võ - Bắc Ninh 

- Tiền sử tiêm vắc xin: Đã tiêm  02 mũi:  

- Ngày 21/01/2022 bệnh nhân đến khai báo vào hồi 16 h 00 phút và xét nghiệm 

nhanh tại Trạm Y tế xã Lục Bình có kết quả âm tính, đến hồi 10h 40  phút 23/1/2022 

bệnh nhân thấy có triệu chứng sốt, ho, đau họng tự đến trạm y tế xã Lục Bình làm xét 

nghiệm tes nhanh có kết quả xét nghiệm Dương tính với SARS-CoV-2. 

2. Yếu tố dịch tễ: 

- Ngày 21/1/2022 bệnh nhân đi từ 6h30 phút từ Thôn Giang Liễu, xã 

Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về xe khách Đại Thu về đến km số 6 

Bắc Kan cao Bằng  được người nhà là ông Mạc Văn Toản là bố đẻ đón về nhà tại 

thôn Bản Piềng xã Lục Bình ( hộ ông Mạc Văn Toản ) 

-  Vào lúc 16h 30p ngày 21/1/2022 bệnh nhân về đến khai báo y tế tại trạm y 

tế xã Lục Bình đã có xét nghiệm PCR âm tinh. Bệnh nhân về thuộc vùng cam, trạm 

y tế đã tiến hành xét nghiệm tại trạm bằng tes nhanh cho kết quả âm tính, trong quá 

trình khai báo có đeo khẩu trang bệnh nhân đã tiêm đủ 2 mũi.  

3. Danh sách các trường hợp F1 của BN Mạc Thị Thương 

1. Bố đẻ: Mạc Văn Toản  sinh năm 1968 

Đã tiêm 2 mũi vác xin Astrazeneca 

2. Mẹ đẻ: Dương Thị Lành - sinh năm 1969 

Chưa  tiêm  mũi vác xin nào (lý do mù 2 mắt không tự đi lại được) 

3. Con: Mạc Thị Phương Nhi sinh năm 25/6/2019 

Chưa  tiêm  mũi vác xin  nào do trẻ nhỏ 

4. Trương Đàm Thị Phấn. Sinh năm: 10/01/2001 

Đã tiêm 2 mũi vác xin  

Thôn Nam Lanh Chang, Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kan 

ĐT: 0389053631 



5. Lăng Thị Hòa. Sinh năm: 08/08/1975 

Đã tiêm 2 mũi vác xin  

Thôn Nam Lanh Chang, Xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kan 

ĐT: 0974949230 

6. Vũ Thị Duyên. Trú tại thôn Nà Bản, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông 

(UBND xã đã thông tin đến UBND xã Tân Tú) 

II. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI 

- Sau khi có kết quả xét nghiệm Tes nhanh khẳng định các trường hợp 

Dương tính với vi rút SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã đã chỉ 

đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch. 

 - Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với Tổ Covid-19 cộng đồng tiến hành điều 

tra, truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. 

- Tiến hành lấy mẫu ngay tất cả các trường hợp F1. 

- Triển khai phun khử khuẩn nơi lưu trú của bệnh nhân 

III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾP THEO. 

- Tiếp tục điều tra, truy vết, giám sát các trường hợp đã tiếp xúc gần với 

ca bệnh, tư vấn thực hiện nghiêm các biện pháp 5K, đảm bảo phòng chống dịch 

theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc nơi đông người. 

- Đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác điều trị và 

thực hiện nghiêm các quy trình chuyên môn kỹ thuật về điều trị người bệnh 

SARS-CoV-2. Đảm bảo công tác hậu cần theo phương châm ‘‘4 tại chỗ’’. 

- Tiếp tục tuyên truyền đến toàn dân về thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tránh gây hoang mang dư luận cho người dân và thực hiện khuyến 

cáo 5K của Bộ Y tế. 

Trên đây là báo cáo trường hợp Dương tính SARS-CoV-2 và người tiếp 

xúc gần với ca dương tính của UBND xã Lục Bình./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- BCĐ huyện; 

- UBND huyện;  

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã;  

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Thành viên BCĐ PCDCovid-19 xã; 

- Trạm y tế xã; 

- Cổng TTĐT xã (đ/tải); 

- Lưu: VP UBND xã. 
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