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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 10/BC-SYT           Hưng Yên, ngày 30 tháng 01 năm 2021 

 

BÁO CÁO NHANH 

Tình hình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra trường hợp F1 tại Ân Thi hồi 09h30’ ngày 30/01/2021 

 

Nhận được thông tin báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Ân Thi về việc có 

trường hợp F1 từ Hải Dương về Hưng Yên, Sở Y tế đã chỉ đạo triển khai điều tra 

dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch và báo cáo kết quả như sau: 

Trường hợp F1: Nguyễn Thị Lan 27 tuổi. 

- Địa chỉ: Kim Tính-Kim Thành-Hải Dương. 

- Hiện tại đang làm văn phòng tại Công ty TNHH May mặc dệt kim 

SMART SHIRTS (VIỆT NAM), có địa chỉ tại Thôn Sa Lung, xã Phù ủng, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. 

Hồi 16 giờ 30 phút ngày 29/01/2021, chị Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1991, 

quê quán: xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đang làm việc tại 

Công ty TNHH May mặc dệt kim SMART SHIRTS (VIỆT NAM) có địa chỉ tại 

xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên thông báo tình hình cho địa phương. 

Ngày 22/01/2021, chị Nguyễn Thị Lan về Công ty may Linh Lợi ở Lai Vu, 

Kim Thành, Hải Dương để lấy sổ bảo hiểm và gặp chị Đỗ Thị Huyền có địa chỉ 

tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương (hôm đó có khoảng 30-40 người). BN không 

quen biết và tất cả đều đeo khẩu trang.  

Sau khi nhận sổ BHYT khoảng 15’ sau BN đi về Công ty TNHH May mặc 

dệt kim SMART SHIRTS (VIỆT NAM) bằng xe máy và có đeo khẩu trang vào 

lúc 16h30’. Từ khi về Công ty đến nay, B/n không đi chơi đâu, chỉ ăn ở tại Công 

ty, khu làm việc của B/n nhà 02 tầng có khoảng 30-35 người, B/n ở tầng 2. Hàng 

ngày B/n đi làm việc đến trưa ăn trưa tại Công ty cùng 08 người, tối ăn tại Công 

ty, sau đó ngủ tại khu ký túc xá của Công ty (phòng ngủ có 03 người) ngày 

29/0/2021 B/n có xuống kho, tại đây B/n có gặp 02 người và có đeo khẩu trang. 

Hồi 17 giờ ngày 29/01/2021, BCĐ phòng, chống dịch Covid xã Phù Ủng 

nhận được thông tin chị Đỗ Thị Huyền dương tính với Covid-19.  

Đã tổ chức điều tra dịch tễ, đưa ngay trong tối 29/01/2021 trường hợp 

Nguyễn Thi Lan về khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện Ân Thi và tiến hành 

lấy mẫu được 01 F1, 16 F2 (tổng số 19 F2- còn 03 trường hợp không có ở Công 

ty Hưng Yên và đã yêu cầu Công ty thông báo cho các trường hợp trên đến cơ sở 

y tế để khai báo y tế và thực hiện cách ly) và 45 trường hợp F3. 

Hiện tại B/n và các trường hợp  hợp F2 sức khỏe ổn định không ho, không 

sốt, không khó thở. 

4. Các hoạt động đã triển khai: 
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 - Lấy mẫu 01 trường hợp F1 (cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi) và 

16 trường hợp F2 (cách ly tại Công ty) 

 - Điều tra, lập danh sách các trường hợp liên quan F2, F3 để tổ chức cách 

ly phòng chống dịch. 

- Phun khử khuẩn Công ty và các khu vực liên quan. 

- Lập 03 chốt kiểm soát phòng chống dịch: Chốt số 01 tại Quốc lộ 38, điểm 

xã Phù Ủng-Ân Thi đi Hải Dương; Chốt số 02 tại Đường 386, điểm cầu Từ Ô, xã 

Đa Lộc-Ân Thi đi Hải Dương; Chốt số 03 tại Đường gom cao tốc Hà Nội-Hải 

Phòng, điểm thôn Tiên Kiều, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi đi Hải Dương. 

- Thông báo các trường hợp liên quan cho các địa phương khác. 

5. Các hoạt động chỉ đạo tiếp theo 

- Tiếp tục điều tra lịch trình di chuyển và quá trình tiếp xúc của bệnh nhân, 

xác minh thêm các trường hợp F1, F2, F3 để làm rõ thêm thông tin, tránh bỏ sót. 

- Theo dõi sát, tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch phù hợp với 

tình hình, diễn biến. 

- Báo cáo các hoạt động triển khai cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và 

cơ quan chuyên môn tuyến trên. 

 Trên đây là báo cáo nhanh ca bệnh F1 tại huyện Ân Thi. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh 
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