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I. Thông tin về ca nghi mắc Covid-19: 06 trường hợp  

1. Thông tin chung 

- Hiện các trường hợp này đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.  

- Địa chỉ: Các xã: Khánh Yên Trung, Khánh Yên Thượng, Liêm Phú, Hòa 

Mạc - Huyện Văn Bàn - Tỉnh Lào Cai. 

- Giới tính: Nam: 03 người; Nữ: 03 người. 

- Lịch trình di chuyển: Qua điều tra sơ bộ, có 05 trường hợp phát hiện sàng 
lọc test nhanh cộng đồng; 01 trường hợp là F1 của ca dương tính tại huyện Văn 

Bàn (có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 08/12/2021, đã được cách ly tại khu 
cách ly huyện Văn Bàn). 

- Xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR: Ngày 10/12/2021. Kết 
quả xét nghiệm: Dương tính với SARS-CoV-2. 

2. Nhận định sơ bộ ban đầu 

- 05 ca bệnh được phát hiện qua sàng lọc test nhanh tại cộng đồng, chưa 

xác định rõ nguồn lây, cần tầm soát các điểm nguy cơ, điều tra những người tiếp 
xúc gần với các ca bệnh xác định nguồn lây. 

- 01 trường hợp là F1 của ca dương tính tại huyện Văn Bàn; tuy nhiên cần 

tầm soát lại những người đã tiếp xúc gần với ca bệnh. 

- Thời gian tới có thể xuất hiện thêm các trường hợp bệnh do tình hình dịch 

còn đang diễn biến phức tạp. 

II. Các biện pháp triển khai thực hiện  

1. Chuyển các ca bệnh về Bệnh viện Dã chiến số 1 để cách ly, điều trị. 

2. Truy vết các địa điểm mà các ca bệnh đã đi qua trong vòng 14 ngày qua 

để tìm nguồn lây; Khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 và lịch trình di 
chuyển của các ca bệnh. 

3. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh sàng lọc tại các điểm nguy cơ 
cao tại các xã: Khánh Yên Trung, Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Hạ, Hòa Mạc, 

Liêm Phú, thị trấn Khánh Yên và các địa điểm mà các bệnh nhân đã đi qua để 
sàng lọc sớm ca bệnh.  

4. Khử khuẩn môi trường tại nơi ở, mốc dịch tễ, phương tiện vận chuyển 
các ca bệnh. 

5. Báo cáo Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. 

III. Khuyến cáo công tác phòng chống dịch 

1. Người dân cần chủ động cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 
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2. Người dân cần tự giác, chủ động thực hiện khai báo y tế, lịch trình di 

chuyển của bản thân trên các phần mềm PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử trên điện 
thoại thông minh. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ quan y tế nếu có 

tiếp xúc với các ca mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh (F0, F1). 

3. Tất cả người dân chủ động tự theo dõi sức khỏe của bản thân, khi có dấu 

hiệu ho, sốt, đau đầu, mất vị giác... cần đến/báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để 
được khám, xét nghiệm và hỗ trợ kịp thời. 

4. Các trường hợp đã khỏi bệnh/được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-
19/có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vẫn cần thực hiện 
nghiêm 5K để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. 

5. Khi cần hỗ trợ, gọi cho các số điện thoại sau: 

Đường dây nóng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19: 

- Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0822.188.137. 

- Bộ Y tế: 1900.9095. 

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về vận tải đường bộ 

- Hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao 
thông: 0903.287.667. 

- Hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô: 0979.196.699. 

- Phản ánh, khiếu nại và giải quyết về trật tự an toàn giao thông: 
0912.386.515. 

- Zalo hướng dẫn, giải quyết các vấn đề về cấp Giấy nhận diện cho phương 
tiện vận chuyển hàng hóa: 0888.808.875. 

Đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khó khăn của người dân: 

0363.111.558. 

Đường dây nóng hỗ trợ ứng dụng Công nghệ trong phòng, chống dịch 

Covid - 19: 0214.3822999; 0969.666.239. 

 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; 
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, Trung tâm; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 
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