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BÁO CÁO NHANH 

TRƯỜNG HỢP 01 BỆNH NHÂN TÁI DƯƠNG TÍNH VỚI COVID-19 

SAU KHI HOÀN THÀNH ĐIỀU TRỊ TẠI TỈNH BẮC GIANG  

TRỞ VỀ TỈNH LAI CHÂU 

Kính gửi: Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu báo cáo nhanh về 

việc ghi nhận 01 bệnh nhân tái dương tính với Covid-19 sau khi hoàn thành điều 

trị tại tỉnh Bắc Giang trở về Tỉnh tiếp tục giám sát, theo dõi và thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

1. Thông tin bệnh nhân: L.T.O (BN7500). 

Bệnh nhân là công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung 2 ở tỉnh Bắc 

Giang đã được điều trị từ ngày 29/5/2021 đến 23/6/2021 tại Trung tâm Điều 

dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân đã đủ tiêu chuẩn ra viện, được 

Trung tâm y tế huyện Phong Thổ đón về nơi cư trú ngày 29/6/2021 để thực hiện 

cách ly y tế tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế (tại Quyết định số 

2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021).  

Quá trình tiếp nhận, bàn giao và vận chuyển bệnh nhân trở về nơi cư trú 

tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ tuân thủ đúng hướng dẫn của Trung ương, 

Bộ Y tế và địa phương. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành xét 

nghiệm ngay trong đêm ngày 30/6/2021 và có kết quả nghi ngờ tái dương tính. 

Ngay sau đó đã gửi mẫu bệnh phẩm đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng 

định lại, kết quả dương tính với SARS-COV-2. 

* Theo thông tin trao đổi với các tỉnh có đón bệnh nhân đủ điều kiện ra 

viện trở về địa phương thì hầu hết các tỉnh đều có ca tái dương tính: Lạng Sơn 

35 ca, Tuyên Quang  26 ca, Ninh Bình 9 ca, Yên bái 4 ca, Bắc Kạn 16 ca … chưa 

phát hiện có trường hợp lây nhiễm từ các ca tái dương tính. 

2. Các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai 

- Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, UBND huyện Phong Thổ 

và các đơn vị liên quan thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch theo 

đúng quy định như đối với ca bệnh dương tính mới. 

- Điều tra, truy vết triệt để các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh và áp dụng 

các biện cách ly theo quy định. Đưa BN7500 cách ly, theo dõi tại cơ sở y tế. 

Người tiếp xúc gần (F1) cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và người tiếp xúc với 

người tiếp xúc gần (F2) áp dụng cách ly tại nhà. 

- Điều tra truy vết có 14 F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và có kết 

quả 100% âm tính với SARS-COV-2; 104F2 (đã được lấy mẫu xét nghiệm) và 

238F3. Ngoài ra lấy mẫu sàng lọc cho 30 mẫu cho công dân ở các hộ gia đình 

xung quanh nhà bệnh nhân. 



- Yêu cầu Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố theo dõi, quản lý, giám 

sát chặt chẽ các trường hợp F0, F1 hoàn thành điều trị, cách ly đủ điều kiện trở về 

địa phương đảm bảo theo đúng quy định; các địa phương, đơn vị đề cao cảnh 

giác, không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ của từng địa bàn và áp dụng 

các biện pháp theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. 

- Sở Y tế đã tổ chức 04 đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch đối với các địa phương đang có bệnh nhân hoàn thành điều trị 

trở về địa phương: Phong Thổ, Tân Uyên, Tam Đường và Sìn Hồ. 

- Đề nghị nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo 

hướng dẫn của cơ quan y tế; không hoang mang lo lắng quá mức làm ảnh hưởng 

đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. 

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

- Tiếp tục khẩn trương điều tra, truy vết người có liên đến ca bệnh tái dương 

tính và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Trước khi có kết quả xét nghiệm yêu cầu 

người dân thực hiện nghiêm Thông điệp 5K. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác tổ chức thực hiện cách ly 

tại nhà, cơ sở cách ly tập trung, cơ sở cách ly điều trị trên toàn tỉnh và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).  

- Tăng cường công tác quản lý rác thải y tế phát sinh trong quá trình cách ly 

y tế theo đúng quy định. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để người dân không 

hoang mang, lo lắng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 

Trên đây là Báo cáo nhanh về trường hợp BN7500 sau khi được điều trị 

khỏi tại Bắc Giang, được chuyển về tỉnh Lai Châu phát hiện tái dương tính của 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Bùi Tiến Thanh 
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