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BÁO CÁO NHANH 

Các trường hợp người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 51, 54 và bệnh nhân ở 

Thái Lan dương tính với Covid-19 

 

A) Trường hợp cùng chuyến bay với bệnh nhân 51 

Vào lúc 18h00 ngày 14/03/2020, theo thông tin nhanh từ Trung tâm Y tế 

huyện Quảng Trạch, qua rà soát tại địa phương phát hiện 01 trường hợp đi cùng 

chuyến bay với bệnh nhân số 51. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình 

đã triển khai đội phản ứng nhanh, kết quả như sau:  

1. Thông tin chung về bệnh nhân 

- Họ tên bệnh nhân: Trịnh Quốc Huy  Giới tính: Nam 

- Sinh năm: 1969       Quốc tịch: Việt Nam 

- Số hộ chiếu: 539429199 

- Trú tại: Thôn Tiền Tiến, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. 

2.  Diễn biến 

Ông Trịnh Quốc Huy đi máy bay từ Rumani quá cảnh tại sân bay Doha – 

Qatar;  sau đó chuyển sang máy bay mang số hiệu QR968 ngồi ở số ghế 28H bay 

về sân bay Nội Bài vào lúc 7h30 ngày 13/3/2020. Tiếp đó bắt xe taxi từ Nội Bài về 

bến xe Nước Ngầm (không nhớ hãng xe) và ở lại một đêm tại ghế chờ của bến xe.  

Sáng nay (14/03/2020), khoảng 8h30 đi xe biển số Nghệ An (không rõ tên xe 

và biển số) về Quảng Tùng và đón được một chiết xe ô tô màu trắng 04 chỗ chở về 

nhà vào lúc 16h30 phút (không nhớ số xe). 

3. Các hoạt động đã triển khai  

Triển khai công tác khử khuẩn bằng Cloramin B hộ gia đình đang sinh sống 

và hướng dẫn người nhà các biện pháp cách ly, vệ sinh… phòng chống dịch. 

Chuyển đến khu cách ly tập trung.  

Lúc 20h30 cùng ngày, đội phản ứng nhanh - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 



tiếp nhận người được cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm gồm: dịch tỵ hầu, dịch ngoáy 

họng và huyết thanh, gửi mẫu xét nghiệm đến Viện Pasteur Nha Trang. 

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

pháp vệ sinh cá nhân. 

Đề nghị đối tượng thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định. 

4. Đề nghị 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch điều tra, lập danh sách những người tiếp 

xúc gần với anh Trịnh Quốc Huy, kể từ khi trở về địa phương để tiến hành cách ly 

tại nơi cư trú theo quy định. 

B) Trường hợp người nhập cảnh tiếp xúc gần với bệnh nhân ở Thái lan  

Vào lúc 9h00, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ phận 

Kiểm dịch y tế Cửa khẩu Quốc tế Chalo, có thông tin từ Công an huyện Can lộc - 

Hà Tĩnh, nhà xe Hiền Đăng - Hà Tĩnh, biển kiểm soát Lào: 7979.  

1. Thông tin cụ thể  

Trên xe có 45 người, trong đó có 02 hành khách là Bùi Thị Vân, Sinh năm: 

1989 và Phan Thị Huyền, Sinh năm: 2000 làm việc trong một nhà hàng ở Thái 

Lan - nơi có bệnh nhân xác định nhiễm Covid-19. 

2. Các hoạt động đã triển khai  

Khi về đến Cửa khẩu Quốc tế Chalo, 2 người trên có dấu hiệu sốt nên làm các 

thủ tục đưa về cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng 

Hới. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã trực tiếp lấy mẫu bệnh phẩm gồm: Dịch tỵ 

hầu, dịch ngoáy họng và huyết thanh, gửi mẫu đến Viện Pasteur Nha Trang. 

Xử lý môi trường và phương tiện theo quy định. 

C) Các trường hợp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 54, chuyến bay 

TK162 

C1. 02 trường hợp lưu trú tại Karst Villas, thôn Tây Giang, xã Hưng 

Trạch, huyện Bố Trạch. 

Vào lúc 11h00 ngày 16/3/2020, theo thông tin nhanh từ Phòng xuất nhập cảnh 

Công an tỉnh, qua rà soát tại địa phương phát hiện 02 trường hợp đi cùng chuyến 

bay với bệnh nhân số 54. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và Trung tâm Y tế 

huyện Bố Trạch đã triển khai đội phản ứng nhanh, kết quả như sau:  



1. Thông tin chung về hành khách 

- Họ và tên: Brown Rhiannon Sarah  Giới tính: Nữ 

- Sinh ngày: 02/08/1990        Quốc tịch: Vương quốc Anh 

- Số hộ chiếu: 559691736 

- Tạm trú tại: Cơ sở lưu trú Karst Villas, thôn Tây Giang, xã Hưng Trạch, 

huyện Bố Trạch. 

- Họ và tên: Samuel Draycott   Giới tính: Nam 

- Sinh ngày: 22/10/1989        Quốc tịch: Vương quốc Anh 

- Số hộ chiếu: 535658116 

- Tạm trú tại: Cơ sở lưu trú Karst Villas, thôn Tây Giang, xã Hưng Trạch, 

huyện Bố Trạch. 

2.  Diễn biến 

- Cả 02 hành khách đi từ Tây Ban Nha đến TP Hồ Chí Minh ngày 08/3 theo 

chuyến bay TK 162, chuyến bay có bệnh nhân dương tính với Covid-19 số 54. Sau 

đó đi Hội An, Huế... 

- Ngày 14/3, 02 hành khách đi từ Huế đến Đồng Hới bằng tàu SE4 số ghế 51 

và 52, toa số 6 đến ga Đồng Hới lúc16h00, đi bằng xe taxi dịch vụ biển KS: 73A-

148-03 đến cơ sở lưu trú Karst Villas, thôn Tây Giang, Hưng Trạch, Bố Trạch. 

- Ngày 15/3, đi tour Hang Tối - Phong Nha do Công ty Green Land tổ chức, 

ăn chiều tại nhà hàng Chào Việt Nam - TT Phong Nha, về nghỉ tối lại Karst Villas 

lúc 19h00. 

- Sáng 16/3, đi tour Công ty TNHH Jungle Boss: Tuyến Thung lũng Hamada-

Hang Trạ Ang, đang trên đường đi tour thì nhận được tin và trở lại Jungle Boss và 

được đưa về lại Karst Villas lúc 12h00. 

3. Các hoạt động đã triển khai  

Qua nắm bắt tình hình cán bộ y tế địa phương đã thực hiện giám sát 02 trường 

hợp trên, hướng dẫn theo dõi, thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại cơ sở lưu trú 

Karst Villas. 

Triển khai công tác khử khuẩn bằng Cloramin 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. 



Lúc 12h00 ngày 16/3, đội phản ứng nhanh - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

cùng TTYT huyện Bố Trạch tiếp cận người được cách ly và xử lý theo quy trình. 

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

ngay mẫu xét nghiệm (16/3/2020) đi Viện Pasteur Nha Trang. 

Đề nghị thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc theo quy định. 

C2. 02 trường hợp lưu trú tại Phong Nha FarmStay, thôn Hòa Sơn, Cự 

Nẫm, huyện Bố Trạch. 

Vào lúc 14h30 ngày 16/3/2020, theo thông tin nhanh từ Sở Du lịch, Phòng 

xuất nhập cảnh Công an tỉnh, qua rà soát tại địa phương phát hiện 02 trường hợp 

đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 54. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) 

tỉnh Quảng Bình và Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch đã triển khai đội phản ứng 

nhanh, kết quả như sau:  

1. Thông tin chung về hành khách 

- Họ và tên: LEONIE EVA HUNGER   Giới tính: Nữ 

- Sinh ngày: 01/07/1994         Quốc tịch: Hà Lan 

- Số hộ chiếu: CG62T5003 

- Tạm trú tại: Phong Nha FarmStay, thôn Hòa Sơn, Cự Nẫm, Bố Trạch. 

- Họ và tên: DANIEL WEINMANN   Giới tính: Nam 

- Sinh ngày: 10/3/1990         Quốc tịch: Hà Lan 

- Số hộ chiếu: CG62MF523 

- Tạm trú tại: Phong Nha FarmStay, thôn Hòa Sơn, Cự Nẫm, Bố Trạch. 

2.  Diễn biến 

- Cả 02 hành khách đến TP Hồ Chí Minh ngày 08/3 theo chuyến bay TK 162, 

chuyến bay có bệnh nhân dương tính với Covid-19 số 54. Bay từ TP Hồ Chí Minh 

ra Đà Nẵng chuyến bay VN122 ngày 11/3 lúc 13h10’. Sau đó đi Hội An, Huế... 

- Ngày 14/3, 02 hành khách đi từ Huế đến Đồng Hới bằng tàu SE10 số ghế 31 

và 32, toa số 4 đến ga Đồng Hới lúc16h00, đi bằng xe dịch vụ của Phong Nha 

FarmStay biển KS: 73A-040-17 đến cơ sở lưu trú Phong Nha FarmStay, Cự Nẫm, 

Bố Trạch. 

- Ngày 15/3, đi tour Hang Mada do Công ty TNHH Jungle Boss tổ chức, tối 

về nghỉ tại Phong Nha FarmStay vào khoảng 18h00. 



- Sáng 16/3, ở lại tại  Phong Nha FarmStay, Cự Nẫm, Bố Trạch. 

- Hiện tại sức khỏe của 02 hành khách là bình thường không ghi nhận các dấu 

hiệu sốt, ho, khó thở. 

3. Các hoạt động đã triển khai  

Qua nắm bắt tình hình cán bộ y tế địa phương đã thực hiện giám sát 02 trường 

hợp trên, hướng dẫn theo dõi, thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại cơ sở lưu trú 

Phong Nha FarmStay. 

Triển khai công tác khử khuẩn bằng Cloramin 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. 

Lúc 15h00 cùng ngày, đội phản ứng nhanh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

cùng TTYT huyện Bố Trạch tiếp cận người được cách ly và xử lý theo quy trình. 

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

ngay mẫu xét nghiệm (16/3/2020) đi Viện Pasteur Nha Trang. 

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

pháp vệ sinh cá nhân. 

Đề nghị thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc theo quy định. 

4. Đề nghị 

4.1. Đối với Karst Villas và Phong Nha FarmStay 

- Đối với 04 hành khách nước ngoài, trước mắt cách ly tại Karst Villas (02 

người) và  Phong Nha FarmStay (02 người) trong vòng 14 ngày kể từ ngày 

08/3/2020, khuyến cáo không sử dụng điều hòa và mở cửa thông khí tại phòng 

nghỉ. Các nhân viên tiếp xúc trực tiếp với 02 hành khách phải được cách ly tại chổ 

theo quy định. 

- Khi có kết quả xét nghiệm âm tính, 04 hành khách tiếp tục cách ly đúng 14 

ngày kể từ ngày 08/3/2020. Còn những người khác liên quan được khỏi cách ly 

theo Quy định. 

- Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, sẽ báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo 

chống dịch của tỉnh để có các biện pháp cụ thể tiếp theo và chuyển đến Bệnh viện 

TW Huế điều trị theo phân tuyến của Bộ Y tế. 

 



4.2. Đối với Trạm y tế xã Hưng Trạch và Trạm y tế xã Cự Nẫm 

- Trực tiếp tiến hành theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ ít nhất ngày 02 lần của 04 

hành khách được cách ly, báo cáo trước 16h00 mỗi ngày cho TTYT huyện Bố 

Trạch và CDC tỉnh. Trong trường hợp phát hiện người có bất thường về sức khỏe 

báo ngay cho TTYT huyện Bố Trạch 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. 

- 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 UBND xã Hưng Trạch và UBND xã Cự Nẫm 

- Đề nghị UBND xã Hưng Trạch chỉ đạo Trạm y tế xã xử lý hóa chất Karst 

Villas. Đồng thời tổng hợp danh sách người tiếp xúc báo cáo cho CDC tỉnh. 

 

 

 

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; 

- Bộ CHBP; BCHQS; Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông Vân tải; 

- Các Sở, ngành thuộc tỉnh; 

- Cảng Hàng không Đồng Hới; Ga Đồng Hới; 

- UBND huyện Quảng Trach và Bố Trạch; 

- UBND xã Quảng Châu, Hưng Trạch và Cự Nẫm; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- TT KSBT, các TTYT huyện, TP, TX; 

- Lưu: NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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