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THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 22
V/v ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 thứ 392 đến 410 và các
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 09/8/2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm
19 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, huyện M’Đrắk 06, huyện Cư M’gar
03, huyện Krông Pắc 03, huyện Ea Kar 02, huyện Buôn Đôn 02, TP. Buôn Ma
Thuột 01, huyện Ea H’leo 01, thị xã Buôn Hồ 01; nâng tổng số trường hợp mắc
bệnh ghi nhận trên địa bàn tỉnh lên 410 trường hợp (trong đó đang điều trị 393
trường hợp, 16 trường hợp đã khỏi bệnh và 01 trường hợp 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 58 trường hợp, Lắk 09, Krông Bông
56, Krông Búk 05, Ea H’leo 17, Krông Pắc 43, Krông Ana 08, Cư M’gar 32, Ea
Súp 15, M’Đrắc 11, Krông Năng 18, Ea Kar 23, Buôn Đôn 26, Cư Kuin 71,
Buôn Hồ 18.
I. Thông tin về trường hợp mới ghi nhận:
1. Trường hợp số 392: Bệnh nhân V.V.H; Sinh năm: 2001; Giới tính:
Nam; Dân tộc: Tày; Địa chỉ tại Bình Dương: Tx Tân Uyên; Địa chỉ hiện tại:
Thôn 8, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn; Nghề nghiệp: Công nhân; Ngày
07/8/2021 test nhanh kháng nguyên dương tính; Ngày 08/8/2021 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.
2. Trường hợp số 393: Bệnh nhân N.T.L; Sinh năm: 1973; Giới tính: Nữ;
Dân tộc: Kinh; Địa chỉ thường trú: Buôn MThar 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn
Đôn; Nghề nghiệp: Làm nông; Ngày 07/8/2021 test nhanh kháng nguyên dương
tính; Ngày 08/8/2021 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 liên quan đến trường hợp bệnh nhân N.L.K.V,
BN141569, sinh năm 2020, địa chỉ Buôn MThar 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn
Đôn.

3. Trường hợp số 394 và số 395:
STT

Họ và
tên bệnh
nhân

394

L.A.V

395

N.T.L

Năm Giới
sinh tính

Địa chỉ

-Địa
thường
1982 Nam
Thôn 6,
Cư
huyện
Kar.

chỉ
trú:
xã
Ni,
Ea

Mối quan hệ
và hoàn cảnh
tiếp xúc

Ngày ghi nhận

Các
bệnh
nhân có yếu
tố dịch tễ trở
về từ TP. Hồ
Chí Minh.

Ngày 08/8/2021
kết quả test nhanh
kháng
nguyên
dương tính và xét
nghiệm Realtime
RT- PCR dương
tính.

1986 Nữ

Ghi chú: Có 01 F1, y tế địa phương đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét
nghiệm.
4. Trường hợp số 396: Bệnh nhân N.T.Đ; Sinh năm: 1989; Giới tính:
Nam; Dân tộc: Kinh; Địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh: Tổ 55, Khu phố 3, An Phú
Đông, Quận 12; Địa chỉ hiện tại: Buôn Tùng Xê, xã Ea Ral, huyện Ea H’Leo;
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Ngày 08/8/2021 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 COVID19 có yếu tố dịch tễ trở về từ TP. Hồ Chí Minh.
5. Trường hợp số 397, số 398 và số 399:
STT

Họ và tên
bệnh nhân

397

H.T.L.A

Năm Giới
sinh tính

2005 Nữ

Địa chỉ

-Địa chỉ tại
Tp Hồ Chí
Minh: 300 Lê
Đình
Cẩn,
Văn
Tạo,
Bình Tân.
-Địa chỉ hiện
tại:
Thôn
Đoàn Kết, xã
Ea M’Đroh,
huyện
Cư
M’Gar.

Mối quan hệ
và hoàn cảnh
tiếp xúc

Ngày ghi nhận

Ba bệnh nhân
có yếu tố dịch
tễ trở về từ
TP. Hồ Chí
Minh.

-Ngày
08/8/2021 test
nhanh kháng
nguyên dương
tính và xét
nghiệm
Realtime RT-

398

H.T.L

1985 Nữ

399

H.T.L.C

2006 Nữ

-Địa chỉ hiện
tại:
Thôn
Đoàn Kết, xã
Ea M’Đroh,
huyện
Cư
M’Gar.

PCR
tính.

dương

Ghi chú: Có 24 F1, y tế địa phương đã tiến hành cách ly và lấy mẫu xét
nghiệm.
6. Trường hợp số 400 đến trường hợp số 405:
STT

Họ và tên
bệnh nhân

Năm Giới
sinh tính

400

T.V.T

1987 Nam

401

Đ.T.B

1988 Nữ

402

T.N.D

2014 Nữ

403

T.C.A

404

T.C.Q

2016 Nam

405

T.T.C

2010 Nam

Địa chỉ

-Địa
chỉ
thường trú:
Thôn 11, xã
Ea Riêng,
2017 Nam huyện
M’Đrắk.

Mối quan hệ
và hoàn cảnh
tiếp xúc

Các
bệnh
nhân có yếu
tố dịch tễ liên
quan
đến
trường hợp
bệnh
nhân
T.T.D, sinh
năm 1961 và
bệnh
nhân
Đ.T.V, sinh
năm
1960,
địa chỉ thôn
11, xã Ea
Riêng, huyện
M’Đrắk.

Ngày ghi nhận

-Ngày
07/8/2021
kết
quả test nhanh
kháng nguyên
dương tính;
-Ngày
08/8/2021
xét
nghiệm
Realtime
RTPCR dương tính.

Ghi chú: Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết, lấy mẫu xét
nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần.
7. Trường hợp số 406: Bệnh nhân T.T.M; Sinh năm: 1989; Giới tính:
Nữ; Dân tộc: Kinh; Địa chỉ hiện tại: Thôn Sơn Lộc 1, xã Cư Bao, Tx Buôn Hồ;
Nghề nghiệp: Lao động tự do; Ngày 08/8/2021 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 Tp Hồ Chí Minh, tiếp xúc gần bệnh nhân dương tính.

8. Trường hợp số 407, số 408 và số 409:
STT

Họ và tên
bệnh nhân

407

L.Đ.T

408

L.Đ.L

409

N.T.X

Năm Giới
sinh tính

Địa chỉ

Mối quan hệ
và hoàn
cảnh tiếp
xúc

Ngày ghi nhận

2001 Nam -Địa chỉ tại Các

Bình Dương:
Xóm
trọ
Thùy Linh,
DT7A, P. An
Tây, Tx Bến
Cát
-Địa chỉ hiện
tại: Thôn 6,
xã Vụ Bổn,
huyện Krông
Pắc.
1962 Nam -Địa chỉ hiện
tại: Thôn 6,
xã Vụ Bổn,
huyện Krông
1966 Nữ
Pắc.

bệnh -Ngày
07/8/2021: Test
nhân có yếu
nhanh
kháng
tố dịch tễ về nguyên dương
tính;
từ
Bình
-Ngày
Dương.
08/8/2021 xét
nghiệm
Realtime PCR
dương tính.

Ghi chú: Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết, lấy mẫu xét
nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần.
9. Trường hợp số 410: Bệnh nhân T.V.T; Sinh năm: 1985; Giới tính:
Nam; Dân tộc: Kinh; Địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền, Phường Tân An, Tp
Buôn Ma Thuột; Nghề nghiệp: Bác sĩ; Ngày 08/8/2021 xét nghiệm Realtime
RT- PCR dương tính. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết, lấy mẫu xét
nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần. Đây là trường hợp nhân viên y tế được
phân công nhiệm vụ làm việc tại khu cách ly tập trung, địa chỉ Ký túc xá Trung
tâm Giáo dục quốc phòng an ninh – Trường Đại học Tây Nguyên, Phường Ea
Tam, Tp Buôn Ma Thuột.
II. Thông tin các trường hợp được xuất viện, tiếp tục theo dõi, giám
sát sức khỏe tại nơi cư trú:
1. Bệnh nhân: Đ.Q.H; Mã số: 60371; Sinh năm: 1997; Giới tính: Nam;
Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Nông dân; Địa chỉ tạm trú: Thôn 3, Xã Cư Êbur,
TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi từ
ngày 19/07/2021với chẩn đoán: Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV2. 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 09/8/2021 được xuất viện, được xe Bệnh viện đưa về tận nơi cư trú.

2. Bệnh nhân: T.T.M.L; Mã số: 42301; Sinh năm: 1996; Giới tính: Nữ;
Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Công nhân; Địa chỉ: Thôn Ea Duất, xã Ea Wer,
huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; Điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi từ ngày
15/07/2021với chẩn đoán: Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV2. 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
09/8/2021 được xuất viện, được xe Bệnh viện đưa về tận nơi cư trú.
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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