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Kính gửi: UBND, Ban Chỉ đạo các huyện/thị xã/thành phố. 

 

Hiện nay, dịch Covid-19 có diễn biến nhanh, phức tạp tại một số tỉnh Miền 

Bắc, từ 18h ngày 30/01 đến 6h ngày 31/1: 14 ca mắc mới trong cộng đồng ở Hải 

Dương 4 ca, Bắc Ninh 1 ca, Hòa Bình 2 ca, Gia Lai 2 ca và Hà Nội 5 ca. 

Thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng 

Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công điện 

199/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam. 

Sở Y tế đề nghị BCĐ PCD các huyện, TP, TX chỉ đạo ngay các xã, phường, 

thị trấn thường xuyên cập nhật các thông tin của Bộ Y tế về truy vết các trường 

hợp nhiễm Cocvid-19 mới phát hiện tại các địa phương, trên các kênh thông tin 

đại chúng chính thức và tổ chức huy động các lực lượng phòng chống dịch ở địa 

phương và phát động nhân dân phát hiện và tự giác khai báo y tế đối với tất cả 

những trường hợp trở về từ các tỉnh có dịch Covid-19 tự giác cách ly tại nhà, khai 

báo y tế với chính quyền xã và trạm Y tế. Khi có triệu chứng bất thường như sốt, 

ho, khó thở, … cần thông báo với Trạm Y tế để trạm Y tế cử cán bộ y tế đến kiểm 

tra và chuyển đến các cơ sở y tế khám, lấy xét nghiệm theo quy định về phòng, 

chống dịch, xác định người tiếp xúc gần, … triển khai ngay các biện pháp phòng 

chống dịch phù hợp, cụ thể: 

1. Tối ngày 30/1, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 31 đề nghị những ai 

đến quán Hiền Bắc, quán nước mắm Diêm Điền ở Diêm Điền- Thái Thụy- 

Thái Bình liên hệ ngay cơ quan y tế. Đề nghị những người đã đến các địa điểm 

sau: 

1.1. Ngày 24/1 (từ 7h30-8h00): Quán Hiền Bắc, Tổ dân phố số 3, Thị trấn 

Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình (gần chợ Diêm Điền) 

1.2. Ngày 24/1 (từ 8h00-8h30): Quán Nước mắm Diêm Điền, Tổ dân phố 

số 8, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình, đề nghị: 

- Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; 

- Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã 

tiếp xúc gần với mình: 1900.9095 (Bộ Y tế) và  02273.836.722 (Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Thái Bình). 

2. Thông báo người đã tham dự các đám cưới đi về tỉnh 

2.1. Ngày 18/1: Đám cưới ở Quảng Tân, Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương 

Hỏa Tốc 



2.2. Ngày 18/1: Đám cưới tại thôn Muồng Cháu, Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội 

CẦN THỰC HIỆN NGAY 

- Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; 

- Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã 

tiếp xúc gần: 1900.9095 (Bộ Y tế); 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Hà Nội); 0866.028.926 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương). 

3. Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 huyện Tiên Lữ 

Khẩn trương truy vết những người đã đến Đền Đậu An (Đền Vua) thôn An 

xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên từ ngày 18/01/2021 trở lại đây vì có 

liên quan đến bệnh nhân mới được phát hiện ở Hà Nội (BN 1694). 

4. Thông báo các địa điểm 2 bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Hà Nội: 

Chiều 30/1, Bộ Y tế công bố 27 ca nhiễm COVID-19, trong đó Hà Nội có 2 

ca, 1 bệnh nhân nam, 40 tuổi, có địa chỉ thường trú tại (quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội), có tiền sử tiếp xúc với BN1584 và 1 bệnh nhân nam, 34 tuổi, có địa chỉ 

thường trú tại quận Đông Anh, Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1694. 

Theo thông tin của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, lịch trình di 

chuyển 2 ca nhiễm COVID-19 mới nhất tại Hà Nội. 

4.1. Lịch trình di chuyển ca nhiễm COVID-19 ở Nam Từ Liêm: 

Bệnh nhân N.Q.M, nam 40 tuổi, ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường 

Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Người này quê ở Long Xuyên, Kinh 

Môn, Hải Dương, làm việc ở nhà máy Z153, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đây là 

trường hợp F1 của một bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương. 

- Ngày 16/1 vào 15 h, bệnh nhân từ Hà Nội về quê Long Xuyên, Kinh Môn, 

Hải Dương. 20h sang nhà hàng xóm uống nước chè. 21h tiếp xúc một trường hợp 

F0. 

- Ngày 17/1 vào 8h30, bệnh nhân đi đám cưới xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải 

Dương. Đến 14h BN đi cùng xe với 05 người nhà lên Hà Nội, về nhà ăn tối cùng 

gia đình vợ, 2 con, bố mẹ vợ, và em vợ sau đó về nhà trọ. 

- Ngày 18/1 Bệnh nhân đi làm tại nhà máy Z153 trưa ăn cơm cùng 4 đồng 

nghiệp, tối về nhà với gia đình, sang phòng trọ để ngủ.  

 - Ngày 19/1 Bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, ho, ngạt mũi, đau đầu, có đi mua 

thuốc ở hiệu thuốc gần nhà. 

 - Từ ngày 19/1 đến 22/1, Bệnh nhân đi từ nhà đến nơi làm việc và thường 

xuyên ăn trưa cùng 04 đồng nghiệp; đến tối về nhà ăn cơm cùng gia đình sau đó 

sang phòng trọ để ngủ. 

 - Ngày 23/1, Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ngạt mũi, đau họng và bắt đầu 

mất cảm giác mùi vị. Cùng ngày gia đình có thuê xe 07 chỗ về Thụy Việt, Thái 

Thụy, Thái Bình dự đám cưới. 

 - Ngày 24/1, Bệnh nhân thuê xe từ Thái Bình lên Hà Nội.  
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- Từ 25-28/1, Bệnh nhân chỉ đi từ nhà đến nơi làm việc và thường xuyên ăn 

trưa với 06 người cùng phân xưởng. 

- Ngày 28/1, BN đến một quán ăn ở chợ Tó , Đông Anh, Hà Nội. 

- Ngày 29/1, Bệnh nhân đến trạm y tế phường Xuân Phương khai báo y tế 

tiền sử đi từ Hải Dương, Bệnh nhân được Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm xác 

định là trường hợp nghi ngờ chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và chuyển Bệnh viện Đa 

khoa Đống Đa để cách ly. 

- Đến 1h sáng ngày 30/1, có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 

được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương cơ sở Kim 

Chung, Đông Anh. 

4.2 Lịch trình di chuyển của ca nhiễm COVID-19 ở Đông Anh: 

Bệnh nhân N. Đ.P, nam, sinh năm 1987, hằng ngày bệnh nhân làm việc tại 

nhà máy (bộ phận thợ phay, làm cùng phân xưởng có khoảng 30 người), tối về nhà 

trọ tại tổ 11, thị trấn Đông Anh. Bệnh nhân có tiền sử bị viêm họng mạn tính 

khoảng 10 năm nay. Hằng tuần, về quê vợ 1 lần (nhà bố mẹ vợ tại thị xã Phổ Yên, 

Thái Nguyên). 

Tại nhà trọ tại tổ 11, Đông Anh, bệnh nhân sống 1 mình, xóm trọ chỉ có 2 

phòng trọ, phòng bên cạnh có 2 vợ chồng và 1 con. Hằng ngày có tiếp xúc tại khu 

sinh hoạt chung của nhà trọ. 

Ngày 23/1:  Bệnh nhân từ sáng đến chiều đi làm tại nhà máy từ khoảng 

11h30 -12h30, đi ăn trưa tại quán cơm bình dân Bà Mậu (địa chỉ tại Ga Đông 

Anh) cùng đồng nghiệp là N.Đ.N (sinh năm 1984). 

Buổi chiều tối cùng ngày, bệnh nhân về quê vợ tại tổ dân phố Đồng Dãy, thị 

xã Phổ Yên, Thái Nguyên (tiếp xúc vợ, 1 con, bố mẹ vợ. Vợ bệnh nhân là 

N.T.X.Q). Trên đường về quê vợ, bệnh nhân có ghé qua nhà hàng Vinh Nhung 

tiếp xúc gần 1 người đang chiên đậu khoảng 2 phút do chủ nhà đi vắng (không nhớ 

rõ địa chỉ, chỉ nhớ ở thị xã Phổ Yên). 

Buổi tối 23/1, BN có cùng bố vợ đến ăn liên hoan tất niên tại nhà anh vợ là 

anh N. cũng tại thị xã Phổ Yên (tiếp xúc nhiều người, khoảng 5-6 mâm cỗ). 

Ngày 24/1: Sáng, bệnh nhân cùng vợ, con về nhà mẹ đẻ tại xóm Đồng 

Muốn, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên (tiếp xúc mẹ, em trai, em dâu, 

2 cháu, em rể). Sau đó bệnh nhân cùng vợ con ở nhà nấu cơm, ăn cơm cùng gia 

đình, không gặp gỡ hay tiếp xúc thêm ai. Chiều, bệnh nhân cùng vợ, con quay về 

quê ngoại, ăn cơm tối tại nhà bố mẹ vợ (chỉ tiếp xúc với bố mẹ vợ, không tiếp xúc 

thêm ai). 

Ngày 25/1: Sáng bệnh nhân đi ăn sáng ở quán bánh cuốn tại chợ Z từ 

khoảng 6h30-7h, chỉ tiếp xúc chủ quán (là vợ của anh Hùng trước làm trong nhá 

máy, hiện tại đã nghỉ hưu). Sau đó bệnh nhân về cơ quan, làm việc. Từ 11h30-12h, 

bệnh nhân đi ăn cơm trưa tại quán cơm Bình Hương (khu dân cư Z) cùng anh C. 

của phân xưởng cơ khí chế tạo. Chiều bệnh nhân đi chợ tại chợ Z từ 17h-17h30 rồi 

về nhà tự nấu cơm, ăn cơm 1 mình tại nhà. 



Ngày 26/1: Từ 11h30-12h30 đi ăn trưa cùng anh N.Đ.N. (cùng phân xưởng) 

tại quán cơm bà Mậu. Tại quán cơm có tiếp xúc anh H. (phân xưởng cơ khí chế 

tạo). Tối về nhà cơm tại nhà, không tiếp xúc ai. 

Ngày 27/1: Từ khoảng 11h30-12h30 đi ăn trưa cùng anh N.Đ.N và 

P.D.C (cùng phân xưởng) tại quán cơm Bà Liên (quán cơm có chỗ để xe máy 

trong nhà, gần ngõ thiết bị điện). Tại quán cơm có tiếp xúc 3 người khác: anh P., 

anh L. anh G. (phân xưởng cơ khí chế tạo). Chiều lúc tan làm, có tiếp xúc gần, bá 

vai anh Q. (phân xưởng cơ khí chế tạo) tại nhà xe. 

Lịch trình ngày 28/1: Sáng đi ăn tại quán bánh cuốn tại chợ Z từ khoảng 

6h30-7h, chỉ tiếp xúc chủ quán (là vợ của anh Hùng, trước làm trong nhá máy, hiện 

tại đã nghỉ hưu). Sau đó bệnh nhân về cơ quan, làm việc. Trưa đi ăn cùng F0 

N.Q.M và 5 người khác cùng nhà máy tại quán lòng lợn và cơm tại chợ Tó từ 

11h30-12h30 (không nhớ rõ địa chỉ và tên chủ quán).  

Chiều tan làm có về quán bia nhà ông H. (tại chợ Z) uống bia (tiếp xúc gần 

ông H. và 2 người khác ngồi cùng bàn) từ khoảng 17h30-18h. Sau đó bệnh nhân ra 

chợ Z mua đồ thì gặp anh T. (phân xưởng cơ khí chế tạo). Sau đó bệnh nhân về nhà 

anh T. ăn cơm (có tiếp xúc gần bố và 2 con anh T., 2 đồng nghiệp khác cùng phân 

xưởng của anh T. là anh D. và anh C. 

Ngày 29/1: Sáng ăn sáng tại nhà, sau đó đến cơ quan. 11h30-13h trưa đi ăn 

liên hoan cùng phân xưởng tại nhà hàng Ngọc Lâm Tiên (khu mùng 1 tháng 5, gần 

ngõ thiết bị điện). Tiếp xúc khoảng 40 người là người làm cùng phân xưởng và 

trong nhà máy. Từ 13h-15h đi hát karaoke ở quán Linh Anh (tầng 3, phòng 6) 

cùng khoảng 20 người ờ gần quán lúc trưa. Chiều về quán bia nhà ông H. (tại chợ 

Z) uống bia (tiếp xúc gần ông H.), sau đó đi chợ Z rồi về nhà ăn cơm. Khoảng 2h 

sáng 30/01/2021, bệnh nhân được Trung tâm y tế Đông Anh chuyển đi cách ly tập 

trung. 

Đề nghị các địa phương tiếp tục thông báo để nhân dân biết các địa điểm có 

người mắc Covid-19 tại Thông báo số 160/TB-SYT ngày 29/01/2021, Thông báo 

số 166/TB-SYT ngày 30/01/2021 của Sở Y tế đã gửi BCĐ PCD các huyện, TP, TX 

và các Thông báo mới của Bộ Y tế về tìm người đã từng đến các địa điểm có người 

mới mắc Covid-19. 

Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ 

địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ; cài đặt ứng 

dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm: http://www.bluezone.gov.vn. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);      

- Các Phó CT UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Thành viên BCĐ tỉnh (để báo cáo);  

- Giám đốc Sở Y tế (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

             Nguyễn Quang Lâm 
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