Ban Ch o Phòng chng dch COVID-19 thành ph à Nng cung cp thông tin v kt qu iu tra, giám sát, x
lý các trng hp bnh nhân mc COVID-19 ti thành ph à Nng ngày 19/5/2021, c th:
1. Trng hp bnh nhân C.T.N (BN 4570)
a) Thông tin chung
- H và tên: C.T.N

- Gii tính: N

- Sinh nm: 1990

- a ch: Chung c E83, ngã ba Lý T Tn và Lê c Th, Sn Trà, à Nng.
- Ngh nghip: Nhân viên y t Trng tiu hc oàn Th im
b) Thông tin dch t
- Bnh nhân cha ghi nhn triu chng nghi ng.
- Bnh nhân sng cùng chng N.V., con N.C.M.Q ti Chung c E83, ngã ba Lý T Tn và Lê c Th, Sn Trà,
à Nng.
* Tin s dch t trc khi bnh nhân c ly mu xét nghim
- Ngày 05/5/2021:
+ Khong 05h50: bnh nhân i ch Mai ng Nguyn Phan Vinh, Th Quang, Sn Trà mua rau (không bit tên
ngi bán) sau ó v nhà.
+ Khong 07h00: bnh nhân mua M qung i Lc ng Lê c Th i din quán vn Mít và có tip xúc vi ch ch
quán, sau ó ch con n nhà ch gái C.T.S ti K139 Trn Quang Khi gi con. Ti ây, bnh nhân có tip xúc vi
ch gái C.T.S, cháu T.T.T.T, cháu T.T.T.
+ Khong 07h10: bnh nhân i làm ti trng tiu hc oàn Th im ng Trn Cao Vân và có tip xúc vi thy N.H.P,
thy T.V.C, ch T.L.T.B.T và ng nghip ti trng.
+ Khong 10h30: bnh nhân v nhà.
+ Khong 14h00: bnh nhân i làm ti trng n 16h30 thì n nhà ch gái ón con sau ó thì v nhà.
- Ngày 06/5/2021:
+ Khong 07h00: bnh nhân mua m qung i Lc ng Lê c Th i din quán vn Mít và có tip xúc vi ch ch
quán, sau ó n nhà ch gái C.T.S ti K139 Trn Quang Khi gi con. Ti ây, bnh nhân có tip xúc vi ch gái
C.T.S, cháu T.T.T.T, cháu T.T.T.
+ Khong 07h10: bnh nhân i làm ti trng tiu hc oàn Th im ng Trn Cao Vân và có tip xúc vi thy N.H.P,
thy T.V.C, ch T.L.T.B.T và ng nghip ti trng.
+ Khong 17h00: bnh nhân cùng ch gái n in Máy Xanh ng Lê Dun mua máy lc nc. Ti ây, bnh nhân
không tip xúc vi ai sau ó thì v nhà.
- Ngày 07/5/2021:
+ Khong 07h00: bnh nhân mua m qung i Lc ng Lê c Th i din quán vn Mít và có tip xúc vi ch ch
quán, sau ó n nhà ch gái C.T.S ti K139 Trn Quang Khi gi con.
+ Khong 07h10: bnh nhân i làm ti Trng n 10h30 thì v nhà.

+ Khong 14h00: bnh nhân i làm n 16h30 thì n nhà ch ch con v nhà không i âu.
- Ngày 08/5-09/5/2021:
+ Khong 05h50: bnh nhân i ch Mai ng Nguyn Phan Vinh, Th Quang, Sn Trà mua rau ti quy rau
(không bit tên ngi bán) sau ó bnh nhân mua m qung i Lc ng Lê c Th i din quán vn Mít và có tip xúc
vi ch ch quán, n 06h30 thì v nhà.
- Ngày 10/5-11/05/2021:
+ Khong 05h50: bnh nhân i ch Mai ng Nguyn Phan Vinh, Th Quang, Sn Trà mua rau sau ó v nhà.
+ Khong 07h00: bnh nhân mua bánh cun ti quán cô Hoà trong kit Lê Tn Trung, sau ó ch con n nhà
ch gái C.T.S ti K139 Trn Quang Khi gi con
+ Khong 07h15: bnh nhân i làm ti Trng tiu hc oàn Th im có ghé mua xôi trên ng K ng gn ct in ch K
ng. Ti ây có tip xúc vi ch ch quán xôi. n tra thì n nhà ch gái ón con v nhà.
+ Khong 20h30: bnh nhân i vt rác và có tip xúc vi ch H.T.T cùng chung c Tng 2
- Ngày 12/5-14/5/2021:
+ Khong 05h50: bnh nhân i ch Mai ng Nguyn Phan Vinh, Th Quang, Sn Trà mua cua trong ch, gn
quy tht bò, mua xoài ca 1 chú ngoài ch sau ó thì v nhà.
+ Khong 07h00: bnh nhân mua bánh cun quán cô Hoà trong kit Lê Tn Trung ri ch con qua nhà ch
gái gi, sau ó thì i làm ri v nhà không i âu.
+ Khong 10h00 (không nh rõ ngày): bnh nhân có tip xúc vi ch N.T.H cùng chung c E83.
- Bui chiu, ngày 12/5/2021: bnh nhân i làm ti trng sau ó thì v nhà.
- Bui chiu, ngày 13/5/2021): bnh nhân lên trng phát dung dch sát khun cho cô N.T.T.H, cô
N.T.K.P, cô N.T.T.G, ch .T.T.
* Lch trình c th 3 ngày trc khi bnh nhân c ly mu xét nghim cho kt qu dng tính n nay
- Ngày 15/5-16/5/2021:
+ Khong 07h00: bnh nhân mua m qung i Lc trên ng Lê c Th i din quán vn Mít sau ó thì v nhà
không tip xúc vi ai.
+ Khong 10h00(không nh rõ ngày nào): bnh nhân n phòng ch H.T xin cà chua v nu canh và có tip
xúc vi ch H.T (tng 2 chung c E83).
- Ngày 17/5/2021:
+ Khong 07h00: bnh nhân mua bánh cun cô Hoà trong kit Lê Tn Trung
+ Khong 08h00: bnh nhân có tip xúc vi cô N. bo v ( a tin), và ch con qua nhà ch gái gi, sau ó thì i
làm ri v nhà không i âu.
+ Khong 18h00: bnh nhân mua kem ánh rng, gia dng ti Vinmart u ng Lê Tn Trung và có tip xúc vi
nhân viên ca hàng, sau ó thì v nhà không i âu.
- Ngày 18/5/2021:

+ Khong 5h40: bnh nhân c TTYT qun Sn Trà ly mu xét nghim dch hu hng ti trng tiu hc Nguyn Tri
Phng.
+ Bui tra: bnh nhân có tip xúc vi chú bo v nhn phiu i ch.
+ Bui chiu: bnh nhân ch nhà không i âu.
- Ngày 18/5/2021, Kt qu xét nghim bng phng pháp Realtime RT-PCR ca Trung tâm Kim soát bnh tt
thành ph à Nng: Dng tính vi SAR-CoV-2.
(Thông tin dch t ang c Trung tâm Kim soát bnh tt à Nng phôi hp vi Trung tâm Y tê quân huyên tiêp
tuc iu tra, b sung).
1. Trng hp bnh nhân H.T.T (BN 4571)
a. Thông tin chung
- H và tên: H.T.T

- Gii tính: N.- Sinh nm: 1984

- a ch: ng Lu Trng L – Tân An – Hi An
- Ngh nghip: Công ty TNHH TM và DV Trng Minh, khu công nghip An n, Sn Trà, à Nng
- i tng c ly mu: Bênh nhân la F1 cua bnh nhên N.T.N (BN 3545), ngay 11/5/2021, kêt qua xet
nghiêm Âm tinh. ên chiu 18/5/2021 ly mu xet nghiêm lân 2, kêt qua Dng tinh
b) Thông tin dch t: Theo li khai ca bnh nhân:
- Ngày 15/5/2021 bnh nhân xut hin triu chng: Nght mi, tc ngc, au sau gáy
- Bnh nhân sng cùng nhà vi 02 con là N.H.M.D và N..C ti a ch ng Lu Trng L – Tân An – Hi An
* Tin s dch t 14 ngay trc khi bnh nhân co triêu chng:
- Ngày 4/5/2021: i làm ti Công ty Trng Minh t 07 gi n 15 gi, v Villa P ti K25 Lu Trng L (Hi An), dn v
sinh t 16h30 n 21h00, trong thi gian dn v sinh ch có 1 mình, sau 21h00 v nhà , không tip xúc vi ai,
ch tip xúc vi 02 con.
- T ngày 05-6/5/2021: i làm ti công ty Trng Minh t 07 gi n 15 gi v nhà, không tip xúc vi ngi ngoài, ch
tip xúc vi 02 con.
- Ngày 07/5/2021: i làm 7h00- 15h00 ri v nhà, chiu ti vào tp hóa Anh Th mua có tip xúc anh Nam
thu ngân, sau ó v nhà không tip xúc vi ngi ngoài, ch tip xúc vi 02 con.
- Ngày 08/5/2021: Sáng i ch nh gn nhà (tai Hôi An) mua rau và trng, (không bit tên ngi bán và v
trí), mua tht heo và cá ( hàng cui), mua tht bò (ngi bán hàng bàn u tiên t ngoài i vào), thi gian i ch
khong 15-20 phút, (co eo khu trang), chiu i làm 13h00-21h00, sau 21h00 v nhà không tip xúc vi ngi
ngoài, ch tip xúc vi 02 con.
- Ngày 09/5/2021: i làm c ngày t 7h00 n 21h00. Khong 14 gi có v nhà Hi An, trên ng v có ghé trm
gác gia à Nng và Hi An, co tiêp xuc vi nhân viên tram gac (co eo khâu trang trong luc noi chuyên),
sau o bênh nhân quay li Công ty làm vic, chiu ti trong ngày ngi nhà ti ón và a 02 con sang nhà bà
ngoi.
- Ngày 10/5/2021: T 5h00 - 9h00 qua Villa P gn nhà làm v sinh có tip xúc vi ch L. nhng không giáp

mt (ch L. ng phía sau và quay mt vào bn ra chén, không rõ khong cách), tip xúc vi anh T nhng ng
xa. Khoang 9h00 v nhà bà ngoi phng Ngc Liên, in An, in Bàn, Qung Nam ón 02 con. Ti ây có gp m
N.T.T nhng không tip xúc gn (bà ngoi ng sau lng) nói vài câu ri v nhà, thi gian còn li trong ngày tip
xúc 02 con, không tip xúc ngi ngoài.
- Ngày 11/5/2021: Sáng 7h n Công ty, bnh nhân c xác nh là F1, sau khi xác nh ca F0 N.T.N (BN
3545) cùng làm ti Công ty Trng Minh. ên 14h00 ngày 11/5/2021, c cách ly tp trung ti Trng Trung hc
C s Hoàng Sa.
* Lch trình c th 3 ngày trc khi bnh nhân co triêu chng:
- T ngày 12/5/2021 n ngày 18/5/2021, cách ly tp trung ti Trng Trung hc C s Hoàng Sa. Ti ây, bnh
nhân chung phòng cùng L– N – T – N, ng nghip cùng công ty.
- Sáng ngày 19/5/2021, bnh nhân c chuyn sang phòng cách ly khác 1 minh.
- Ngày 11/5/2021, bênh nhân c Trung tâm Y t qun Sn Tra ly mu xét nghim ln 1 (F1 cua BN 3545)
gi n Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph à Nng. Kt qu: Âm tính vi SARS-CoV-2.
- Ngày 18/5/2021, bênh nhân c Trung tâm Y t qun Sn Tra ly mu xét nghim ln 2 gi n Trung tâm Kim
soát bnh tt thành ph à Nng. Kt qu: Dng tính vi SARS-CoV-2
(Thông tin dch t ang c Trung tâm Kim soát bnh tt à Nng phôi hp vi Trung tâm Y tê quân huyên tiêp
tuc iu tra, b sung).
ngh ngi dân nu có tip xúc gn vi các ca bnh nêu trên hoc có n nhng a im nêu trên thì nhanh
chóng liên h vi y t a phng khai báo y t và c h tr
Tiu ban Truyn thông kính báo cáo!

