
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVY 
V/v báo cáo nhanh trường hợp 

nữ sinh trở về từ Hàn Quốc 
 

 Quảng Bình, ngày       tháng      năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Sở Y tế báo cáo nhanh trường hợp nữ sinh trở về từ Hàn Quốc như sau: 

- Hiện nay, ngành y tế đang theo dõi và hướng dẫn tự cách ly tại nhà đối 

với 01 nữ sinh học tại Hàn Quốc trở về Việt Nam theo đường hàng không (từ 

Sân bay quốc tế Daegu - Hàn Quốc đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng) lúc 

11h00’ ngày 22/02/2020.  

Thông tin về học sinh: Đào Thị Thu Trang, sinh năm 1996, quê quán: 

Thôn Hà Dương, xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, số điện thoại 0829827773. 

- Nữ sinh này đã được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng lúc 

15h00’ cùng ngày và không phát hiện vấn đề bất thường về sức khỏe (không sốt, 

không ho, không khó thở) nên Bệnh viện đã hướng dẫn nữ sinh về cách ly tại 

nhà. Sau đó nữ sinh đi xe khách Hải Hà từ Đà Nẵng lúc 16h00’ về đến nhà (thôn 

Hà Dương - xã Bảo Ninh - Đồng Hới) lúc 22h40’.  

- Trung tâm Y tế Đồng Hới đã thực hiện biện pháp phun hoá chất khử 

trùng xe Hải Hà, còn xe taxi chở nữ sinh về nhà thì không xác định được. Quá 

trình di chuyển từ Hàn Quốc về, nữ sinh đã đeo khẩu trang bảo vệ.  

- Nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế 

thành phố Đồng Hới đã hướng dẫn nữ sinh và gia đình cách tự cách ly tại nhà 

theo quy định của Bộ Y tế và các dấu hiệu của bệnh do COVID-19 để thông báo 

với ngành y tế khi có các dấu hiệu này xảy ra.  

- Hiện tại sức khỏe của học sinh vẫn bình thường, không có dấu hiệu 

nhiễm COVID-19 và đang được ngành y tế tiếp tục giám sát. 



Sở Y tế báo để Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh theo 

dõi và chỉ đạo. Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời thông tin cho các báo, đài 

được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Phòng PA 03 - Công an tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

         GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Đức Cường 
 


		cuongnd.syt@quangbinh.gov.vn
	2020-02-25T13:40:53+0700


		2020-02-25T13:44:03+0700


		2020-02-25T13:44:36+0700


		syt@quangbinh.gov.vn
	2020-02-25T13:46:31+0700




