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110Lưu
TTO - Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội vừa có báo cáo nhanh 4 ca COVID-19 mới, trong
đấy có 3 ca lây truyền từ chùm Bệnh viện K Tân Triều và nhà thuốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung
ương cơ sở 2, 1 ca bệnh khác có nguồn lây từ chùm Đà Nẵng.



2 công nhân Samsung dương tính, xét nghiệm hết công nhân liên quan
Đà Nẵng có ca cách ly 20 ngày rồi phát hiện dương tính

những người bị bệnh đang cần vừa cách ly về cách trị sùi mào gà tại nhà, vừa chữa trị bệnh ung
thư ở Bệnh viện K Tân Triều - Ảnh: Hà Trần
Vào khoảng 10h ngày 12-5, Trung tâm làm chủ bệnh tật CDC Hà Nội vừa gửi báo cáo nhanh
về bệnh sùi mào gà 2 tình trạng được ghi nhận COVID-19 mới trên địa bàn. Một tình trạng được
xác định có nguồn lây ngoài cộng đồng tại Đà Nẵng, phát hiện sau khi về Hà Nội; hiện tượng
còn lại được xác định có nguồn lây từ trong Bệnh viện K Tân Triều, đã được cách ly tập trung.

dễ th y, người bị bệnh có nguồn lây truyền bên ngoài cộng đồng ở Đà Nẵng là ng N.T.H. inh
n m 1980 , là chồng của BN3570 cán bộ tư pháp tr tại th n Ba ng, xã D ng Ti n Thường
T n, Hà Nội .
Theo đó, vào ngày 11-5, bệnh nhân có đau mỏi người, đau đầu, kh ng s t, kh ng có triệu ch ng
h h p. Cùng ngày, nam bệnh nhân trên được l y m u x t nghiệm và chuy n cách ly tại P309 tại
khu cách ly tập trung Trường quân s Bộ tư lệnh Thủ đ
n Tây, Hà Nội .
đ n ngày 12- 5, Trung tâm làm chủ bệnh tật CDC Hà Nội th ng báo người mắc bệnh này có k t
quả dư ng t nh.
Còn ca bệnh thuộc chùm lây truyền tại Bệnh viện K Tân Triều là ng V.Đ.T.
quê quán ở t 8, phường ia àng, TP Thái Nguyên.

inh n m 1983 ,

Được bi t, ca bệnh này là người nhà vào ch m m tại khoa gan mật t y Bệnh viện K Tân Triều.
Bệnh nhận cùng m nhập viện khoa gan mật t y ngày 4-5 P708 , ch ở trong bệnh viện kh ng ra
ngoài, n c m tại c ngtin.
tới ngày 8-5, bệnh nhận được chuy n sang cách ly tại khu cách ly Thành n, Thanh Trì sau khi
có k t quả x t nghiệm âm t nh 2 lần vào ngày 6-5 c ng như 8-5).
Ngày 11-5, người bệnh s t, đau đầu, được l y m u lần 3 c ng như chuy n cách ly tại Bệnh viện
Thanh Trì. Tới ngày 12-5, người mắc bệnh có k t quả x t nghiệm dư ng t nh với
R -CoV-2.
Trước đ y, vào 23h ngày 11-5, CDC Hà Nội c ng có báo cáo nhanh về 2 ca COVID-19. Trong
đ y, một ca bệnh thuộc chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ư ng c sở Đ ng
nh; hiện tượng còn lại lan truyền từ Bệnh viện K Tân Triều.
Ca bệnh ghi nhận ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ư ng c sở Đ ng nh là nữ bệnh nhân
P.T.T. inh n m 2013 , địa ch th n Bắc, Kim N , Đ ng nh. Đây là 1 của người bệnh 3022
tại khoa nhiễm khu n t ng hợp - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ư ng c sở 2.
người bệnh được l y m u x t nghiệm lần 1 ngày 4-5, sau đó có k t quả âm t nh c ng như chuy n
cách ly tập trung tại khu nhà ở T Hiệp - Hoàng Mai.
Ngày 8-5, bệnh nhân có s t, ho, mệt mỏi, được chuy n vào Bệnh viện Đ ng Đa Hà Nội đ l y
m u lần 2. Ngày 9-5, k t quả x t nghiệm cho th y âm t nh. Tuy, tới ngày 11-5, bệnh nhân cho
k t quả dư ng t nh sau khi x t nghiệm lần 3.
Ca bệnh còn lại là bệnh nhân Đ.T.H., nữ sinh n m 1962 , địa ch tại Do ễ, iên
Bảng, Hà Nam .

n Kim

Trước đó, người bệnh được điều trị tại khoa gan mật t y, Bệnh viện K Tân Triều từ ngày 4-5
cùng phòng 712 với chùm ca bệnh dư ng t nh . au đ y, bệnh nhân được l y m u x t nghiệm
lần 1 ngày 7-5, k t quả âm t nh. Cùng ngày, bệnh nhân được chuy n cách ly tập trung tại khu
cách ly Thành An, Thanh Trì.

tới ngày 11-5 được l y m u x t nghiệm lần 2, CDC Hà Nội sau đ y th ng báo người bệnh trên
dư ng t nh với
R -CoV-2.

