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Số:        /SYT-NVY Quảng Bình, ngày      tháng 3 năm 2020 

        

THÔNG BÁO 
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐANG 

ĐƯỢC CÁCH LY Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
 

                                   

I. Sơ lược về trường hợp được cách ly y tế 

Ông Trịnh Quốc Huy, sinh săm 1969, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình, đi từ Rumani quá cảnh tại sân bay Doha - Qatar; sau đó 

chuyển sang máy bay mang số hiệu QR968 bay về sân bay Nội Bài vào 7h30 ngày 

13/03/2020 (cùng chuyến bay với bệnh nhân số 51); tiếp đó đi taxi về bến xe Nước 

Ngầm và ở lại một đêm tại ghế chờ của bến xe. Sáng hôm sau, khoảng 4h30 đi xe 

biển số Nghệ An về Quảng Tùng và đón một chiếc ô tô màu trắng 04 chỗ chở về nhà 

lúc 16h30. Trung tâm Y tế Quảng Trạch đã tiến hành điều tra, tư vấn không để đối 

tượng tiếp xúc với người trong gia đình. 

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

nhận, đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 996, Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh (thị trấn Nông Trường Việt Trung) và lấy mẫu bệnh phẩm gồm: 

Dịch tỵ hầu, dịch ngoáy họng và huyết thanh, gửi mẫu xét nghiệm đến Viện Pasteaur 

Nha Trang. 

II. Kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2 

Vào lúc 13h00 ngày 17/03/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhận được kết 

quả xét nghiệm của Viện Pasteaur Nha Trang tại công văn số 171/VR-Covid-19 ngày 

17/03/2020: Âm tính (-) với SARS - Cov - 2. 

Hiện tại, sức khỏe của trường hợp trên ổn định, không có các triệu chứng của 

Covid-19. Theo quy định, trường hợp trên tiếp tục cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày, tính 

từ ngày 14/03/2020. 
 

Sở Y tế trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Đ/c Trần Tiến Dũng - PCT, Trưởng Ban CĐ; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; 

- UBND huyện Quảng Trạch; 

- UBND xã Quảng Châu; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- TT KSBT, TTYT huyện Quảng Trạch; 

- Website Sở Y tế; CDC; 

- Lưu: NVY, VT. 
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Nguyễn Đức Cường 
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