Đắk Lắk: Phong tỏa tạm thời trạm y tế thuốc do có ca nghi mắc COVID-19
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thông tin từ ngành y tế Đắk Lắk cho biết, địa phương đang chờ kết quả xét nghiệm một
trường hợp F1 của BN3131, có kết quả dương tính khi test nhanh SARS-CoV-2.

Sáng ngày 8/5 chị T được lấy mẫu test nhanh cũng như có kết quả dương tính trị sùi mào gà
hiện tượng này là C.T.T.T (sinh năm 1989), trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông. Hiện là nhân viên của Thẩm mỹ quốc tế AMIDA (Đà Nẵng).
Theo kiến thức ban đầu, sáng 2/5, T. Tham gia cuộc họp ở Thẩm mỹ AMIDA (539 Điện Biên
Phủ, TP Đà Nẵng), trong cuộc họp có khoảng 40 người (bao gồm cả BN3131).
Từ ngày 2/5 đến ngày ngày 6/5, T. Đi lại tại nhiều nơi khám sùi mào gà trên địa bàn TP Đà
Nẵng.
Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 6/5, T. Đi ô tô cùng với T.M.T, (sinh năm 1998), trú ở 189/1/25
Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột đi xe cá nhân về lại Đắk Lắk cũng như
cư trú ở địa chỉ nói trên. Tại đây, T tiếp xúc gần với 3 người sống cùng nhà.
Tối ngày 7/5, T. Biết bản thân đã tiếp xúc với BN 3131, nên chủ động tới Trạm y tế phường
Tân Thành báo cáo cũng như được cách ly y tế tại trạm y tế này.
Sáng ngày 8/5, T. Được cơ sở y tế TP Buôn Ma Thuột lấy mẫu test nhanh và có kết quả
dương tính.
Ngay sau đấy, loại bệnh phẩm của trường hợp này được phòng khám chuyên khoa TP Buôn
Ma Thuột gửi tới Trung tâm làm chủ bệnh tật tỉnh để xét nghiệm.
Tối 8/5, ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột xác nhận đang
khảo sát để cùng một số bộ phận chức năng tiến hành phong tỏa Trạm y tế phường Tân
Thành.
"Hiện nay, T. Đã có kết quả dương tính lần 1 và được tiếp tục theo dõi, rà soát thêm một số
điểm vận động của người này. Riêng trạm y tế khi T. Tới khai báo y tế đã thực hiện đầy đủ
các giải pháp đảm bảo an toàn.
song, khi T. Có kết quả dương tính lần 1, một số y, chuyên gia vẫn đang được lưu lại trạm để
thăm khám. Một số ngành chức của TP Buôn Ma Thuột đang tiến hành khảo sát, lên phương
án cụ thể. Trong trường hợp cấp thiết, sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực"- ông Thượng nói.

