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BÁO CÁO NHANH 

Diễn biến tình hình liên quan đến ca nhiễm Covid-19  

 

 Sở Giao thông vận tải nhận được báo cáo số 10/BC-TTCGTVT ngày 

09/01/2022 của Trường Trung cấp giao thông vận tải Nam Định về tình hình liên 

quan quan đến ca bệnh F0, cụ thể theo thông báo ngày 08/01/2022 của Ban chỉ 

đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Nam Định, ca bệnh F0 mã số BN1866682 là 

trường hợp có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-Cov-2 tại 

thành phố Nam Định là ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng trường Trung 

cấp giao thông vận tải Nam Định. 

 Sở Giao thông vận tải báo cáo nhanh tình hình diễn biến và công tác triển 

khai xử lý của ca bệnh F0 tại trường Trung cấp GTVT như sau: 

 Ngày 31/12/2021 bà Hoàng Thị Minh Hiếu vợ của ông Nguyễn Thanh Hùng 

hiện đang nghỉ việc hưởng trợ cấp thất nghiệp ở nhà, thấy người đau, mỏi, gia đình tự 

tets nhanh Covid-19 vào chiều ngày 01/01/2022 cho kết quả dương tính, chị Hiếu ra y 

tế phường khai báo vào lúc 18h00’ cùng ngày được y tế phường tets nhanh cho kết quả 

dương tính, phường Cửa Bắc đã cử cán bộ y tế xuống nhà làm công tác phong tỏa theo 

quy định. Ngày 02/01/2022, kết quả xét nghiệm khẳng định bà Hiếu bị nhiễm Covid-19 

và được cơ quan y tế đưa đi điều trị tại cơ sở bên Nam Phong - TP. Nam Định. Trong 

thời gian từ chiều ngày 01/01/2022 đến 08/01/2022 ông Nguyễn Thanh Hùng và 2 con 

cách ly tại nhà theo quy định. Trong quá trình cách ly tại nhà, y tế phường đã xuống và 

đã test 2 lần nhưng đều cho kết quả là âm tính, tuy nhiên đến  ngày 08/01/2022 kết của 

tets nhanh 02 lần đối với ông Nguyễn Thanh Hùng đều dương tính với Covid-19, theo 

đó ông Hùng được cơ quan y tế đưa đi điều trị  tại cơ sở Nam Phong -TP. Nam Định. 

 Ngay sau khi nắm bắt được thông tin trên, Trường Trung cấp Giao thông vận tải  

đã tiến hành họp khẩn đưa ra biện pháp xử lý gấp như vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bộ 

khuôn viên trong nhà trường, phối hợp với Công an, y tế phường Lộc An xác định và 

thông báo thông tin tình hình liên quan đến ca bệnh cho các trường hợp có tiếp xúc gần 

với ông Nguyễn Thanh Hùng, tổ chức xét nghiệm PCR cho toàn bộ CBVC-NLĐ để 

đảm bảo cho công tác vừa phòng, chống dịch vừa đào tạo theo quy định. Hiện các kết 

quả xét nghiệm đều âm tính với SARS-Cov-2. 

 Sở Giao thông vận tải trân trọng báo cáo./. 

 Nơi nhận: 
- BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Giám đốc Sở; 

- UBND thành phố Nam Định; 

- UBND xã Lộc An; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, VPS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

    Trần Minh Đăng 
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