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THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 01 

Về việc 2 bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 

ngày 09/10/2021 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 bằng Realtime PCR 

 
 

Ngày 10/11/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum phát hiện có 02 bệnh 

nhân đến khám tại Bệnh viện ngày 09/11/2021 dương tính với SARS-CoV-2 

bằng Realtime RT- PCR. 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Bệnh nhân 1:   

- Họ và tên: N.X.L; Sinh năm: 1975;  

- Địa chỉ: Tổ 7 - Phường Quyết Thắng - TP Kon Tum 

- Từ 14g 05' đến 15g12', ngày 09/11/2021 bệnh nhân cùng em đi khám tại 

Phòng khám số 15 (phòng khám Nội Tổng hợp) để xin chuyển tuyến trên; bệnh 

nhân rời khỏi Bệnh viện lúc 15g12'.  

Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng Realtime - PCR dương tính.  

2. Bệnh nhân 2:   

- Họ và tên: H.T.M.L, sinh năm 1982; Là em họ của bệnh nhân N.X.L; 

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Quang Trung - TP Kon Tum. 

- Từ 14g05' – 15g12' ngày 09/11/2021 đến khám bệnh tại Phòng khám số 

15 (phòng khám Nội Tổng hợp). 

Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng Realtime - PCR dương tính.  

Cả 02 trường hợp này đã được đo thân nhiệt ở bộ phận sàng lọc, không 

ghi nhận có sốt hay bất kỳ triệu chứng hô hấp nào; vào viện khám để xin Giấy 

chuyển tuyến đi Bệnh viện TW Huế, thời gian ở bệnh viện luôn đeo khẩu trang 

và giữ khoảng cách trong lúc chờ đợi. 

Trong thời gian ở Bệnh viện thực hiện khám bệnh có tiếp xúc với một số 

nhân viên y tế tại bộ phận đo thân nhiệt, khai báo y tế, quầy đăng ký khám bệnh, 

Phòng khám Nội Tổng hợp, Quầy thanh toán viện phí và Quầy cấp phát thuốc từ 

14 giờ đến 15giờ12 ngày 09/11/2021. 

 II. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ, XỬ TRÍ: 

1. Đánh giá nguy cơ và phân loại F1, F2: 



Sáng ngày 10/11/2021 Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cho các nhân viên liên quan, phân loại nguy cơ, đã 

có 06 nhân viên y tế là F1 đã đi cách ly tập trung; 41 nhân viên là F2 đã được 

hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà. 

Trong ngày 10/11/2021 kết quả xét nghiệm SARS-CoV2 bằng RT-PCR 

của tất cả nhân viên y tế là F1, F2 trên đều âm tính. 

Hiện tại tình trạng sức khỏe của các nhân viên y tế là F1, F2 đều ổn định, 

không có các triệu chứng của COVID-19. 

2. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn:  

- Bệnh viện đã tiến hành tăng cường vệ sinh bề mặt và khử khuẩn tại 

Khoa Khám bệnh và Khoa Nội Tổng hợp.  

- Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý người chăm nuôi ra vào Bệnh viện. 

3. Công tác khám chữa bệnh: 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum luôn chủ động cảnh giác và thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo an toàn cho người 

dân đến khám chữa bệnh và đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum vẫn hoạt động chuyên môn bình 

thường, tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bệnh trong giờ và ngoài giờ như thường 

lệ. 

Bệnh viện trân trọng thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum được biết!  

GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
 - Sở Y tế tỉnh KT; 

 - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh KT; 

 - Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương 

thường trú tại tỉnh Kon Tum; 

 - Đài PT-TH tỉnh KT; 

 - Báo Kon Tum; 

 - Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum; 

 - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

 - Trang thông tin điện tử Sở Y tế;  BVĐK tỉnh; 

 - Lưu: VT, KHTH. 

 

  

 

 

 

 

 Võ Văn Thiện 
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