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BÁO CÁO NHANH 

Kết quả điều tra trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 

 

Vào hồi 09giờ00 ngày 07/03/2020, qua thông tin từ các cơ quan hữu 

quan,Sở Y tế Quảng Bình đã xác định 01 trường hợp tiếp xúc gần (cùng chuyến 

bay với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nh. có xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại 

Hà Nội). Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên 

quan tiến hành điều tra, kết quả như sau: 

1. Thông tin chung về người tiếp xúc gần 

- Họ tên: Joshua Brian Bratchlay  Giới tính: Nam 

- Sinh ngày: 21/06/1991   Quốc tịch: Anh 

- Số hộ chiếu: 539429199 

- Nghề nghiệp: Chuyên gia hang động 

- Tên cơ sở lưu trú: Charm’s Homestay có địa chỉ tại: Thôn 1, Thị trấn 

Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

- Ngày nhập cảnh vào Việt Nam: 02/3/2020 

- Ngày check-in nhà nghỉ: 03/03/2020 

2. Diễn biến 

- Ngày 02/3/2020 hành khách đáp chuyến bay có số hiệu VN0054 của hãng 

hàng không Việt Nam Airline đến Việt Nam, ngồi ghế số: 17. Máy bay hạ cánh 

xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 02/3/2020. Sau khi làm thủtục nhập 

cảnh, tiếp tục bay vào sân bay Đồng Hới (chuyến bay của hãng VASCO số hiệu 

OV8593) vào lúc 19 giờ cùng ngày. 

- Chuyên gia này di chuyển về Charm’s Homestay bằng xe của Ông Hoàng 

Phú Yên, cư trú tại thị trấn Phong Nha. 

- Sau đó đi vào rừng khảo sát hang động từ ngày 05/3/2020, trở về ngày 

08/3/2020.  

3. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật cử Đội đáp ứng nhanh, phối hợp với Đội đáp ứng nhanh của Trung tâm 

Y tế huyện Bố Trạch và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh 

sách người tiếp xúc gần với đối tượng. 



Sở Y tế đã cử các cán bộ Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cùng với Sở Du lịch, Ban Quản lý Vườn Quốc gia 

PN-KB, UBND huyện Bố Trạch, UBND Thị trấn Phong Nha, Trung tâm Y tế 

Bố Trạch, các lực lượng của ngành Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

huyện Bố Trạch, Phòng PA01 Công an tỉnh Quảng Bình, Công ty Oxalis, trực 

tiếp xuống nơi cư trú của đối tượng để rà soát, nắm bắt tình hình những người có 

tiếp xúc liên quan với đối tượng.  

- Hướng dẫn công tác phòng chống dịch đối với địa phương, các cơ quan, 

đơn vị và cá nhân liên quan,  

- Lập sơ đồ khoanh vùng khu vực có đối tượng. 

*) Hoạt động đón Đoàn ngày 8/3 cụ thể như sau: 

- 10h30’: Tổ đáp ứng nhanh phòng chống dịchthực hiện khử trùng bằng 

Chloramin B tại nhà ông Martin Holroyd (thuê của ông Nguyễn Văn An tại thôn 

Phong Nha, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) chuẩn bị áp dụng 

cách ly Y tế tại chỗ cho đoàn thám hiểm. 

- 12h30’: Được bố trí 03 xe trực tiếp đón đoàn thám hiểm tại Km24, đường 

20, gồm 01 xe  chở đoàn khảo sát hang động và 02 xe Y tế. Tại đây, tổ chống 

dịch thực hiện kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn các thành viên trong đoàn khảo 

sát các biện pháp Y tế theo đúng quy định. Kết quả bước đầu, sức khỏe của các 

thành viên trong đoàn thám hiểm là không có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. 

- 13h30’: Cả đoàn về đến khu nhà áp dụng cách ly Y tế tại chỗ đã chuẩn bị 

trước đó. Tại đây, tổ chống dịch đã thực hiện các biện pháp sau: 

+ Kiểm tra sức khỏe lại cho các thành viên trong đoàn, kết quả; không 

người nào sốt, ho, khó thở, chưa phát hiện được dấu hiệu bệnh lý.  

+ Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của ông Joshua Brian Bratchlay, gồm dịch 

ngoáy họng và huyết thanh. Sau đó nhanh chóng gửi mẫu.  

+ Tiến hành phun khử khuẩn xe chuyên chở, môi trường xung quanh và các 

hộ lân cậnbằng Chloramin B,. 

+ Hướng dẫn cho ông Joshua Brian Bratchlay và các thành viên trong đoàn 

khảo sátcác biện pháp nhằm tự cách ly Y tế tại nơi ở. 

3.1. Kết quả điều tra dịch tễ: 

- Tại nơi lưu trú của đối tượng có 12 người tiếp xúc gần. Hiện tại sức khỏe 

của những người này đều bình thường, không ai có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

- Ông Joshua Brian Bratchlay cùng 10 người đi cùng trong đoàn thám hiểm 

hiện tại sức khỏe bình thường không ghi nhận các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. 

3.2. Xử lý môi trường, khử khuẩn: 



- Đã phun khử khuẩn bằng Chloramin B tại nơi lưu trú của đối tượng và khu 

vực xung quanh, phương tiện vận chuyển là xe ô tô của ông Hoàng Phú Yên, 

Biển kiểm soát 73A - 111.24. 

- Đã phun khử khuẩn bằng Chloramin B nhà ông Martin Holroyd (thuê của 

ông Nguyễn Văn An tại thôn Phong Nha, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, 

Quảng Bình) chuẩn bị áp dụng cách ly Y tế tại chỗ cho đoàn thám hiểm và xe 

vận chuyển đoàn thám hiểm môi trường xung quanh nhà và các hộ lân cận. 

3.3. Thực hiện cách ly: 

- Thực hiện hướng dẫn cách ly y tế tại nơi cư trú trong vòng 14 ngày đối 

với Joshua Brian Bratchlay sau khi về và đã lấy mẫu xét nghiệm. 

- Hướng dẫn cách ly y tế tại nơi cư trú trong vòng 14 ngày đối với 10 người 

tiếp xúc gần với Joshua Brian Bratchlaytheo quy định. 

4. Các biện pháp tiếp theo 

- Tổ chức giám sát chặt chẽ những người có liên quan theo đúng quy định. 

- Tiếp tục rà soát những người có liên quan, tiếp xúc với đối tượng để tiến 

hành theo dõi sức khỏe. 

- Tuyên truyền cho người dân sinh sống xung quanh khu vực đối tượng lưu 

trú và các khu vực liên quan chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch,  không quá hoang mang, lo lắng. 

5. Danh sách những người tiếp xúc gần 

Đoàn khảo sát hang động gồm: 

1) Joshua Brian Bratcley 

2) Darren Phillipm Makenzie 

3) Peter Mac Nab  

4) Martin Holroyd  

5) Hồ Van An - Phong Nha 

6) Hồ Xuân Kỳ - Phong Nha 

7) Nguyễn Tuấn Vũ - Phong Nha 

8) Nguyễn Văn Danh - Phong Nha 

9) Hoàng Văn Sơn - Phong Nha 

10) Lê Văn Đức - Phong Nha 

11) Lưu văn Nghĩa – Kiểm lâm viên 

Danh sách những người ở Charm Homestay 

1) Nguyễn Văn Linh  

2) Dương Thị Vui 

3) Nguyễn Văn An 

4) Nguyễn Giáp Thân 



5) Nguyễn Ngọc Tưởng 

6) Nguyễn Thị Mai 

7) Nguyễn Hải Đăng 

8) Nguyễn Ngọc Khôi Vỹ 

9) Trần Thị Yến 

10) Nguyễn Chấn Hưng. 

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo. 

 

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; 

- Các Sở, ngành thuộc tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- TT KSBT, các TTYT huyện, TP, TX; 

- Lưu: NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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