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Đắk Lắk, ngày 06 tháng 08 năm 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 18
V/v ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 thứ 331 đến 347
và trường hợp bệnh nhân COVID-19 được xuất viện
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin đến các Cơ quan thông tấn báo chí về
trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau:
Tính đến 16 giờ ngày 06/8/2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm
17 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, huyện Krông Bông 06 trường hợp,
huyện Cư M’gar 04 trường hợp, huyện Cư Kuin 02 trường hợp, huyện Krông
Pắk 01 trường hợp, huyện Krông Ana 01 trường hợp, huyện Ea Súp 01 trường
hợp, huyện Ea Kar 01 trường hợp, thị xã Buôn Hồ 01 trường hợp; nâng tổng số
trường hợp mắc bệnh ghi nhận trên địa bàn tỉnh lên 347 trường hợp (trong đó
đang điều trị 339 trường hợp, 08 trường hợp đã khỏi bệnh và không có bệnh
nhân tử vong).
Tình hình mắc COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn
tỉnh ghi nhận như sau: TP. Buôn Ma Thuột 52 trường hợp, Lắk 05 trường hợp,
Krông Bông 53 trường hợp, Krông Búk 05 trường hợp, Ea H’leo 15 trường hợp,
Krông Pắc 33 trường hợp, Krông Ana 08 trường hợp, Cư M’gar 26 trường hợp,
Ea Súp 14 trường hợp, M’Đrắc 01 trường hợp, Krông Năng 18 trường hợp, Ea
Kar 19 trường hợp, Buôn Đôn 18 trường hợp, Cư Kuin 66 trường hợp, Buôn Hồ
14 trường hợp.
I. Thông tin về trường hợp mới ghi nhận:
1. Trường hợp số 331: Bệnh nhân S.A.P; Sinh năm: 1992; Giới tính:
Nam; Dân tộc: H’Mông; Địa chỉ tại Bình Dương: Tx Tân Uyên; Địa chỉ hiện tại:
Thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp; Nghề nghiệp: Công nhân; Ngày
03/8/2021 test nhanh kháng nguyên âm tính; Ngày 05/8/2021 xét nghiệm
Realtime RT- PCR dương tính. Bệnh nhân không có trường hợp tiếp xúc gần.
Đây là trường hợp bệnh nhân COVID-19 có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh
nhân T.T.D, BN182825, sinh năm 1993, địa chỉ tại thôn 14, xã Cư Kbang, huyện
Ea Súp.
2. Trường hợp số 332, số 333 và số 334:
STT

Họ và
tên bệnh
nhân

Năm Giới
sinh tính

Địa chỉ

Mối quan hệ
và hoàn cảnh
tiếp xúc

Ngày ghi nhận

332

Y.T.B

1968 Nam

333

Y.S.B

Buôn
Cư
1988 Nam Mil, xã Ea
Trul, huyện
Krông Bông.

334

H.Ô.K

2020 Nữ

Ba bệnh nhân
có yếu tố
dịch tễ liên
quan đến hai
trường hợp
bệnh H.R.K,
BN124011 và
H.TR.K,
BN124011
tại Buôn Cư
Mil, xã Ea
Trul, huyện
Krông Bông.

-Ngày 04/8/2021
test nhanh kháng
nguyên
dương
tính;
-Ngày 05/8/2021
xét
nghiệm
Realtime RT- PCR
dương tính.

Ghi chú: Có 01 F1, y tế địa phương đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét
nghiệm.
3. Trường hợp số 335: Bệnh nhân N.T.C; Sinh năm: 1985; Giới tính:
Nam; Dân tộc: Kinh; Địa chỉ tại Bình Dương: 293/5 Khu phố 4, Phường An
phú, Tx Thuận An; Địa chỉ hiện tại: Thôn 01, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana;
Nghề nghiệp: Công nhân tại Công ty gỗ Khoa Lâm, tỉnh Bình Dương; Ngày
04/8/2021 test nhanh kháng nguyên dương tính; Ngày 05/8/2021 xét nghiệm
Realtime RT- PCR dương tính. Bệnh nhân không có trường hợp tiếp xúc gần.
Đây là trường hợp bệnh nhân COVID-19 có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Bình
Dương.
4. Trường hợp số 336 và số 337:
STT

Họ và
tên bệnh
nhân

336

N.X.T

337

N.T.H.N

Năm Giới
sinh tính

Địa chỉ

-Địa chỉ tại
Bình Dương:
1990 Nam
Khu
phố
Long Bình,
Tân Uyên
-Địa chỉ hiện
tại: Thôn 8,
1995 Nữ
xã Ea Hu,
huyện
Cư
Kuin.

Mối quan hệ
và hoàn cảnh
tiếp xúc

Các
bệnh
nhân có yếu
tố dịch tễ về
từ tỉnh Bình
Dương.

Ngày ghi nhận

-Ngày 05/8/2021:
Test nhanh kháng
nguyên dương tính
và xét nghiệm
Realtime RT- PCR
dương tính.

Ghi chú: Có 08 F1, y tế địa phương đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét
nghiệm.
5. Trường hợp số 338: Bệnh nhân N.T.H; Sinh năm: 1987; Giới tính:
Nữ; Dân tộc: Kinh; Địa chỉ tại Bình Dương: Tổ 11, Khu phố Cây Sắn, Lai Uyên,

Bầu Bàng; Địa chỉ hiện tại: Thôn 6, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar; Nghề nghiệp:
Công nhân; Ngày 05/8/2021 test nhanh kháng nguyên dương tính và xét nghiệm
Realtime RT- PCR dương tính. Có 01 F1, y tế địa phương đã tiến hành cách ly
và lấy mẫu xét nghiệm. Đây là trường hợp bệnh nhân COVID-19 có yếu tố dịch
tễ trở về từ tỉnh Bình Dương.
6. Trường hợp số 339: Bệnh nhân N.V.Q; Sinh năm: 1998; Giới tính:
Nam; Dân tộc: Kinh; Địa chỉ tại Bình Dương: Thuận Giao, Thuận An; Địa chỉ
thường trú: Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc; Nghề nghiệp: Công nhân;
Ngày 05/8/2021 test nhanh kháng nguyên dương tính và xét nghiệm Realtime
RT- PCR dương tính. Bệnh nhân không có trường hợp tiếp xúc gần. Đây là
trường hợp bệnh nhân COVID-19 có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Bình Dương.
7. Trường hợp số 340: Bệnh nhân N.V.H; Sinh năm: 1994; Giới tính:
Nam; Dân tộc: Kinh; Địa chỉ tại Bình Dương: Tổ 6, Ấp Phú Bưng, Phú Chánh,
Tx Tân Uyên; Địa chỉ hiện tại: TDP11, TT Ea Knốp, huyện Ea Kar; Nghề
nghiệp: Công nhân; Ngày 05/8/2021 test nhanh kháng nguyên dương tính và xét
nghiệm Realtime RT- PCR dương tính. Có 06 F1, y tế địa phương đã tiến hành
cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đây là trường hợp bệnh nhân COVID-19 có yếu
tố dịch tễ trở về từ tỉnh Bình Dương.
8. Trường hợp số 341: Bệnh nhân H.D.A; Sinh năm: 2004; Giới tính:
Nữ; Dân tộc: Ê Đê; Địa chỉ tại TP HCM: 36/30 Nam Cao, Khu phố 1, Phường
Tân Phú, Quận 9; Địa chỉ hiện tại: Buôn Dũt, xã Bình Thuận, Tx Buôn Hồ;
Nghề nghiệp: Công nhân; Ngày 05/8/2021 test nhanh kháng nguyên dương tính
và xét nghiệm Realtime RT- PCR dương tính. Có 05 F1, y tế địa phương đã tiến
hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đây là trường hợp bệnh nhân COVID-19
có yếu tố dịch tễ trở về từ TP. Hồ Chí Minh.
9. Trường hợp số 342 và số 343:
STT

Họ và
tên bệnh
nhân

342

H.N.N

Năm Giới
sinh tính

1993 Nữ

Địa chỉ

-Địa chỉ tại Bình
Dương: KP Bình
Đáng, Bình Hòa,
Thuận An, Bình
Dương.
-Địa chỉ thường
trú: Buôn Drao
A,
xã
Cư
ĐliêMnông,
huyện
Cư
M’Gar.

Mối quan
hệ và hoàn
cảnh tiếp
xúc

Hai bệnh
nhân có
yếu
tố
dịch tễ trở
về từ tỉnh
Bình
Dương.

Ngày ghi nhận

-Ngày 05/8/2021:
test nhanh kháng
nguyên
dương
tính;
-Ngày 06/8/2021
xét
nghiệm
Realtime
RTPCR dương tính.

343

H.B.A

1995 Nữ

-Địa chỉ tại Bình
Dương: Tổ 2, KP
Bình
Chánh,
Khánh Bình, Tân
Uyên.
-Địa chỉ thường
trú: Buôn Drao
A,
xã
Cư
ĐliêMnông,
huyện
Cư
M’Gar.

Ghi chú: Có 03 F1, y tế địa phương đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét
nghiệm.
10. Trường hợp số 344: Bệnh nhân Đ.T.M.H; Sinh năm: 1994; Giới tính:
Nữ; Dân tộc: Kinh; Địa chỉ tại Tp HCM: 182/5 Tân Hương, Phường Tân Quý,
Quận Tân Phú; Địa chỉ thường trú: 61, Thôn 2B, xã Ea M’nang, huyện Cư
M’Gar; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Ngày 05/8/2021 test nhanh kháng nguyên
dương tính; Ngày 06/8/2021 xét nghiệm Realtime RT- PCR dương tính; Có 02
F1, y tế địa phương đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đây là trường
hợp bệnh nhân COVID-19 có yếu tố dịch tễ về từ TP. Hồ Chí Minh.
11. Trường hợp số 345: Bệnh nhân H.R.B.N; Sinh năm: 2002; Giới tính:
Nữ; Dân tộc: Ê Đê; Địa chỉ tại Tp Hồ Chí Minh: xã Hòa Phú , huyện Củ Chi;
Địa chỉ hiện tại: Buôn Băng Kung, xã Ea Trul, huyện Krông Bông; Nghề
nghiệp: Công nhân; Ngày 05/8/2021 test nhanh kháng nguyên dương tính; Ngày
06/8/2021 xét nghiệm Realtime RT- PCR dương tính. Có 03 F1, y tế địa phương
đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đây là trường hợp bệnh nhân
COVID-19 có yếu tố dịch tễ trở về từ TP. Hồ Chí Minh.
12. Trường hợp số 346 và số 347:
STT

Họ và
tên bệnh
nhân

346

H.S.N

Năm Giới
sinh tính

2005 Nữ

Địa chỉ

-Địa chỉ tại
Bình Dương:
Thới Hòa, Bến
Cát
-Địa chỉ thường
trú:
Buôn
Khanh, xã Cư
Pui,
huyện
Krông Bông.

Mối quan hệ
và hoàn cảnh
tiếp xúc

Ngày ghi nhận

-Ngày 04/8/2021
test nhanh kháng
Các
bệnh nguyên dương
nhân có yếu tính;
tố dịch tễ về
từ tỉnh Bình
Dương.

347

H.N.N

2003 Nữ

- Địa chỉ tại
Bình Dương:
Mỹ Phước 1,
Bến Cát.

-Ngày 06/8/2021
xét
nghiệm
Realtime
RTPCR dương tính.

Địa
chỉ
thường
trú:
Buôn Khanh,
xã Cư Pui,
huyện Krông
Bông.
Ghi chú: Có 05 F1, y tế địa phương đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét
nghiệm.
II. Thông tin trường hợp được xuất viện, tiếp tục theo dõi, giám sát
sức khỏe tại nơi cư trú:
1. Bệnh nhân: H.N.Ê; Mã số: 51261; Sinh ngày 18/02/2002; Giới tính:
Nữ; Dân tộc: Ê đê; Nghề nghiệp: Nông dân; Địa chỉ tạm trú: Buôn Nắc, xã Ea
Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.
Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi từ ngày
17/07/2021với chẩn đoán: Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV2 điều trị ngày
thứ 19. Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi, qua hai lần xét
nghiệm theo quy định bệnh nhân đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tình
trạng sức khỏe bệnh nhân hiện tại: khỏe, không sốt, không ho, ăn ngủ bình
thường nên ngày 06/8/2021 được xuất viện, được xe Bệnh viện đưa về tận nơi
cư trú (Buôn Nắc, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).
III. Các biện pháp phòng, chống dịch và điều trị:
- Điều tra, truy vết, triển khai cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm các
trường hợp liên quan yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân.
- Hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện thực hiện phun hóa chất khử
khuẩn môi trường tại khu vực nhà bệnh nhân và những nơi bệnh nhân có ghé
đến.
- Phản hồi thông tin cho các đơn vị liên quan để giám sát, truy vết các
trường hợp tiếp xúc trong quá trình đi lại của bệnh nhân.
- Theo dõi tình hình diễn biễn điều trị bệnh nhân COVID-19 thường
xuyên, đặc biệt công tác chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân chuyển mức độ
bệnh nhằm giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong bệnh nhân COVID-19.
- Thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết về các trường hợp xuất
viện và tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe người bệnh tại địa phương theo quy
định của Bộ Y tế tại Quyết định 2008/QĐ-BYT.

IV. Đề xuất kiến nghị:
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế đề nghị
người dân tiếp tục thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng
cách - Không tụ tập - Khai báo y tế./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh Ủy;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy;
- Báo Đắk Lắk;
- Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Sở Thông tin Truyền thông tỉnh;
- Trang thông tin điện tử về dịch COVID-19
Đắk Lắk (https://ncov.daklak.gov.vn);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu VT, NVYD, (Nh, 02b)
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