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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Về 03 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 
 

Kính gửi: Các cơ quan thông tấn, báo chí 
 

Ngày 20/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình 

nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình về 03 

trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh như sau: 

1.Trường hợp: H. T. H. Sinh năm: 1993 

Địa chỉ:  Bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

Nghề nghiêp: Lao động tự do. 

2. Trường hợp: Đ. T. C. Sinh năm: 1993. 

Địa chỉ: Bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

Nghề nghiêp: Lao động tự do. 

3. Trường hợp: C. H.  Sinh năm: 2002. 

Địa chỉ: Bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

Nghề nghiêp: Lao động tự do. 

* Lịch trình di chuyển, cách ly:  

  Ba công dân trên nhập cảnh từ nước Nga về Việt Nam, được cách ly tập 

trung tại ký túc xá Trường Cao đẳng Y Khánh Hòa 21 ngày, đã được xét nghiệm 

RT-PCR 03 lần và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong thời gian cách 

ly tập trung tại ký túc xá, sức khỏe của 3 công dân ổn định, không sốt, không ho, 

không khó thở, không đau họng. Sau đó, ngày 11/07/2021, 03 công dân được cho 

phép trở về địa phương. 

Ngày 13/07/2021 cả 03 công dân đi xe khách từ bến xe Khánh Hòa tới Đồng 

Hới và đi xe taxi lúc 4 giờ ngày 14/7/2021 để về xã Dân Hóa, sau đó ghé vào trạm 

y tế xã Dân Hóa khai báo y tế lúc 07h00 ngày 14/07/2021.  

Tại trạm y tế xã Dân Hóa ghi nhận sức khỏe cả 03 công dân không sốt, không 

ho, không khó thở; được hướng dẫn theo dõi tại nhà thêm 07 ngày và thực hiện 

thông điệp 5K theo quy định từ ngày 14/07/2021 đến 20/07/2021.  

 Ngày 20/7/2021 công dân Đ.T.C. có dấu hiệu sốt, ho, đau ngực, khó thở nên 

được chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa cách ly điều trị lúc 8h17’ 

cùng ngày. 



* Kết quả xét nghiệm sàng lọc: 03 mẫu của 03 công dân trên dương tính 

với SARS-CoV-2. 

* Kết quả xét nghiệm khẳng định: Lúc 20g30, ngày 20/7/2021: 03 trường 

hợp trên dương tính với SARS-CoV-2.  

* Kết luận:  

- 03 trường hợp nêu trên nhập cảnh từ nước Nga về Việt Nam, đã được cách 

ly y tế tập trung 21 ngày tại tỉnh Khánh Hòa và có kết quả xét nghiệm 03 lần âm 

tính với SARS-CoV-2. Sau cách ly tập trung 21 ngày, 03 trường hợp trên đủ điều 

kiện cho về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày. Khi về đến địa 

phương, 03 trường hợp trên đã thực hiện khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà. 

Trong thời gian này, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, phát hiện 

cả 03 trường hợp đều dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 20/7/2021. 

- Hiện cả 03 trường hợp được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương 

Huế cơ sở 2. Qua điều tra, truy vết, các trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập 

trung theo quy định. Ngành Y tế đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tiếp tục điều tra, lập danh sách các trường hợp F1, F2, F3 và tổ chức, 

hướng dẫn cách ly y tế phù hợp. 
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