3 tỉnh thêm 3 ca nghi Covid-19 liên
quan Bệnh viện K
Sở Y tế Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, sáng 8/5 đều thông báo ghi nhận mỗi nơi một ca
dương tính mới liên quan Thuốc Bệnh viện K Tân Triều ở Hà Nội.
Ba ca dương tính này chưa được Bộ Y tế ghi nhận, xem như ca nghi nhiễm.
Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch TP Hải Phòng sáng nay cho biết ca nghi nhiễm trên địa bàn
là nam, 54 tuổi, trú ở xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, chăm vợ ở phòng 712 tầng 7, Khoa
Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện K Tân Triều từ ngày 28/4 đến 4/5.
"Ngay từ đêm hôm qua cơ quan khả năng đã tiến hành truy vết, số lượng người tiếp xúc
tương đối nhiều. Thành phố đang triển khai một số giải pháp phòng dịch, tiếp tục truy vết tìm
những F", ông Nam nói.
đến nay, Hải Phòng ghi nhận 2 ca Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương
cơ sở 2, dẫn 30 F1 đi cách ly tập trung ở Cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. 29 dòng
bệnh phẩm xét nghiệm âm tính, một dòng chờ kết quả cách trị sùi mào gà.
Liên quan ca dương tính ở Hải Dương từng lưu trú Hải Phòng (bệnh nhân 3051, 3094), lực
lượng khả năng đã truy vết được 13 F1, cách ly tập trung. đến sáng nay kết quả xét nghiệm 9
mẫu âm tính, 4 dòng chờ. Tổng số F2 xác định được 23 người.
Ngành y tế tiếp tục truy vết các F1, F2, phun khử khuẩn, phong tỏa những địa điểm F0 đã đi
thông qua, lưu trú.
Lịch trình di chuyển của người này được xác định như sau: 14h, ngày 4/5, ông đón xe khách
của nhà xe Bích Đoàn chuyên tuyến Tiên Lãng - Hà Nội tại cửa Bệnh viện K3 để về quê ở
khu 6, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng. lúc về nhà ông không đeo khẩu trang, tiếp xúc với 3
người thân trong gia đình và 20 người trong mẫu tộc, khu xóm.
Sáng 5/5, ông đi xe máy ra Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) vào Khoa Nhiệt đới
gặp 2 b.sĩ, trong đó một chuyên gia tên Liên làm thủ tục cho vợ ông, rồi về thẳng nhà.
Trưa cùng ngày, ông sang nhà anh trai cùng khu 6 ăn cơm, tiếp xúc bừa bãi thân (không đeo
khẩu trang) để phòng bệnh sùi mào gà.
16h chiều đi thăm đồng lúa tới 17h về, vào nhà một người quen, tiếp túc với 4 người ở đây.
Ngày hôm sau, ông đi phụ xây dựng tại xã Toàn Thắng, tiếp xúc với 6 người là vợ chồng chủ
nhà, bố con chủ thầu xây dựng.
Ngày 7/5, sau lúc đi mua thực phẩm tại cửa hàng ở khu 5, xã Tiên Thắng, tìm đến nhà
trưởng khu 6 khai báo y tế nhưng không gặp, ông ra trạm y tế xã, gặp Trưởng trạm làm cho
thủ tục khai báo và lấy loại xét nghiệm, gửi ra thành phố làm cho xét nghiệm. Tối cùng ngày,
Sở Y tế kiến thức kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Theo số liệu của Bệnh viện K, từ ngày 15/4 đến 6/5, có hơn 900 tình trạng là người Hải
Phòng tới viện này khám, trị liệu và thăm nuôi người bị bệnh.

ở Nam Định, Sở Y tế ghi nhận một tình trạng kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính nCoV,
là con gái của "bệnh nhân 3126". Ca này 16 tuổi, học sinh Trường Trung học phổ thông Lê
Quý Đôn, huyện Trực Ninh.
Hôm thông qua, Nam Định ghi nhận "bệnh nhân 3126", nữ, 45 tuổi, địa chỉ ở xóm Trại, tổ dân
phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, chăm sóc người mắc bệnh chữa trị ở Bệnh
viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Điều tra dịch tễ đã
xác định được 4 F1 là người cùng gia đình, bao gồm chồng cũng như 3 con, đều cách ly tập
trung ở cơ sở y tế huyện Trực Ninh, lấy dòng xét nghiệm.
bộ phận chức năng đã phong tỏa xóm Trại, lấy mẫu toàn bộ xóm với hơn 200 nhân khẩu. Rà
soát ban đầu, ngành y tế xác định được 16 F1, cách ly tập trung.
ở Quảng Ninh, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh ghi nhận một ca nghi nhiễm liên quan
đến Bệnh viện K ở Hà Nội.
Quảng Ninh cấu tạo khoanh vùng, truy vết người từ ngày 10/4 tới nay từng tới Bệnh viện
Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, ba cơ sở Bệnh viện K gồm: Quán Sứ, Thanh
Trì, Tân Triều, Bệnh viện Quân y 105, đều tại Hà Nội.
Kết quả xét nghiệm một người dương tính với nCoV., là nữ 38 tuổi, trú tại phường Cao Xanh,
TP Hạ Long, liên quan tới Bệnh viện K Tân Triều.
Người này chăm sóc mẹ trị liệu tại Bệnh viện K Tân Triều từ ngày 28/4, tới 4/5 thì về nhà tại
khu 1, phường Cao Xanh.

Phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh. Ảnh: Minh Cương
Tỉnh đang khẩn trương truy vết F1, F2, F3 và tiến hành một số giải pháp khoanh vùng, dập
dịch. Ban chỉ đạo phòng, chống CoVid-19 tỉnh Quảng Ninh thông báo tất cả người mắc bệnh,
người nhà người mắc bệnh, cán bộ, nhân viên những bộ phận, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ
ngày 10/4 đến nay đã đến/về từ các bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, K tại
cả 3 cơ sở, Quân y 105, lập tức tự cách ly ở nhà. Họ liên lạc ngay đến trạm y tế trên địa bàn
hay chính quyền địa phương, bằng điện thoại, không trực tiếp đến liên hệ, hay gọi đến
đường dây nóng 18009214 để được giải đáp, chỉ dẫn một số biện pháp phòng, chống dịch.
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, quyết định tái khởi động 14 chốt
kiểm dịch tại cửa ngõ kết nối Quảng Ninh với Hải Phòng, Hải Dương, Lạng Sơn và Bắc
Giang từ 0h ngày 8/5.
những chốt đặt tại trạm Km15 quốc lộ 18, TP Móng Cái; trạm thu phí cầu Bạch Đằng trên cao
tốc Hạ Long - Hải Phòng; quốc lộ 10 đoạn qua Đá Bạc, từ Uông Bí đi Hải Phòng. Ba chốt ở
địa bàn Tiên Yên là ngã ba Yên Than và quốc lộ 4B đường đi Lạng Sơn, quốc lộ 279 đi Bắc
Giang thuộc xã Tân Dân, TP Hạ Long.
Riêng thị xã Đông Triều thành lập 8 chốt ở các khu vực giáp với TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn
của tỉnh Hải Dương cũng như huyện Thủy Nguyên của Hải Phòng.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 tới nay là 176, ghi nhận ở 19 tỉnh thành. cụ thể,
Hà Nội 72 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 41 ca, 11 ca ở Bệnh viện K),
Vĩnh Phúc và Bắc Ninh đều 26, Hà Nam 15, Đà Nẵng 10, Hưng Yên 8, Thái Bình 5, Hải
Dương 3, TP HCM, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Lạng Sơn, Thanh Hóa,
Điện Biên, Nghệ An, Nam Định, Phú Thọ mỗi nơi một.

