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BÁO CÁO
Điều tra trường hợp có kết quả xét nghiệm Real-time SARS-CoV-2 (Ct Value
35,38) tại khu cách ly số 1 huyện Xín Mần có hộ khẩu thường trú tại Thôn Ta
Thượng, xã Trung Thịnh huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang
I. Lịch trình di chuyển
Bệnh nhân: Lù Thị Mai, Sinh ngày 01/01/2006 - ĐT 0394398524
Địa chỉ: Thôn Ta thượng xã Trung Thịnh huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang
Công dân đi làm thuê tại xưởng 1 Lai B, Công Ty Cao Su, Phường Khắc
Niệm, TP Bắc Ninh, trở về địa phương ngày 29/11/2021
Lịch sử di chuyển: Lù Thị Mai
- Khoảng 07 giờ 30 phút sáng ngày 29/11/2021 cùng chồng là Tải Seo Dín
(làm thuê cùng Công ty) tự thuê xe taxi (không rõ hãng taxi và cũng không có số
điện thoại của lái xe taxi) xuất phát từ nhà trọ khu Thượng, gần chùa Đại Bí,
Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh. Khi đi qua Hà Nội có thêm một khách đi cùng
chuyến taxi đến thành phố Tuyên Quang thì khách kia xuống xe, đến khoảng 15
giờ 00 phút đến chốt Cầu Trì, Bắc Quang xuống khai báo y tế tại chốt, rồi đi tiếp
đến ngã ba Tân Quang, Bắc Quang khoảng 16h bắt xe khách Ngọc Cường (biển số
23B-00370 lái xe Lý Văn Hoàng) đi vào Xín Mần. Trên xe khách Ngọc Cường có
5 người (gồm 1 lái xe, vợ chồng Lù Thị Mai, và 02 khách), đến ngã ba chợ huyện
Hoàng Su Phì có 1 khách xuống, còn lại tiếp tục đi đến Xín Mần, đến Km 26 bệnh
nhân xuống xe cùng chồng, còn một khách vẫn đi tiếp cùng xe vào huyện.
- Khi đến km26 được người nhà là mẹ và anh trai mang xe máy đến cho hai
vợ chồng (cả 4 người đều đeo khẩu trang và có giữ khoảng cách trên hai mét), sau
đó mẹ và anh trai khác đi một xe về nhà, Lù Thị Mai và chồng khác đi một xe lên
thẳng trạm Y tế xã Trung Thịnh khai báo y tế khoảng 20h, trên đường đi từ km 26
đến trạm Y tế khai báo không dừng lại ở đâu và không tiếp xúc với ai, khai báo y
tế xong Lù Thị Mai và chồng được tư vấn và hướng dẫn lên cách ly tập trung tại
khu cách ly cơ sở 01 tại xã Xín Mần, sau đó Lù Thị Mai và chồng tự đi xe máy lên
tại khu cách ly tập trung 313 xã Xín Mần để thực hiện cách ly tập chung theo quy
định, khi đến khu cách ly khoảng 23 giờ ngày 29/11/2021.
Ngày 02/12/2021 lấy mẫu PCR gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh xét nghiệm kết
quả xét nghiệm Lù Thị Mai dương tính với SARS-CoV-2 (CT-35,38).
II. Các biện pháp đã triển khai
- Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm của Lù Thị Mai, Trung tâm Y tế đã
chỉ đạo cán bộ phụ trách khu cách lý scơ sở 01 xắp xếp và chuyển Bệnh nhân Lù

Thị Mai ở một khu riêng đảm bảo đủ điều kiện cách ly F0 tại khu cách ly theo quy
định.
- Chỉ đạo trạm Y tế xã Rà soát toàn bộ số người tiếp xúc gần (F1) với trường
hợp trên gồm có 6 người:
1. Chồng: Tải Seo Dín, sinh năm 2005, hiện đang cách ly tại khu cách ly tập
trung số 1 huyện Xín Mần.
2. Mẹ: Ly Thị Vẻ sinh năm 1972, thôn Ta Thượng xã Trung Thịnh
3. Anh trai: Ly Văn Thương sinh năm 2003, Ta Thượng xã Trung Thịnh (Mẹ
và anh trai khi tiếp xúc với bệnh nhân (F0) có giữ khoảng cách và đều đeo khẩu
trang nên hiện tại được hướng dẫn cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe nghiêm túc
theo quy định), hướng dẫn tổ COVID cộng đồng theo dõi, quản lý, giám sát các
trường hợp liên quan về thực hiện cách ly.
4. Lái Xe Ngọc Cường và hai hành khách trên xe đã làm thông báo truy tìm
hành khách trên chuyến xe đi chung với Bệnh nhận Lù Thị Mai
Trên đây là báo cáo, truy vết lịch trình di chuyển trường hợp F0 Lù Thị Mai
và các trường hợp tiếp xúc gần (F1) tại thôn Ta Thượng xã Trung Thịnh của Trung
tâm Y tế huyện Xín Mần./.
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