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THÔNG BÁO 

Ghi nhận 02 trường hợp xét nghiệm test nhanh dương tính với  

SARS-CoV-2 trên địa bàn xã Tam Lư 

(Cập nhật vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 11/01/2022) 

 

Kính gửi:   

 - Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 huyện; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các xã, thị trấn; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

  

UBND huyện Quan Sơn nhận được thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch xã Tam Lư ghi nhận 02 trường hợp xét nghiệm test nhanh dương tính với 

SARS-CoV-2 tại Trạm Y tế xã Tam Lư ( bản Hậu, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn). 

1. Bênh Nhân thứ nhất: Vi Văn Long  

Sinh ngày 16/12/2000     

Địa chỉ: Bản Hát, Xã Tam Lư, huyện Quan Sơn. 

 Lịch sử tiêm phòng: đã tiêm 02 mũi vắc xin Vero Cell.  

Nơi ở trước khi về địa phương:  số nhà 18 ngõ 596 phường Hưng Đạo, 

Quận Dương Kinh, Hải Phòng. 

Khoảng 8h00 ngày 11/01/2022 bệnh nhân cùng vợ là Vi Thị Lợi di 

chuyển bằng xe máy từ số nhà 18 ngõ 596 phường Hưng Đạo, Quận Dương 

Kinh, Hải Phòng trở về huyện Quan Sơn (Trong quá trình di chuyển có dừng ăn 

bún nhưng không nhớ địa điểm). Đến 19h00 cùng ngày bệnh nhân cùng vợ về 

đến Trạm Y tế xã Tam Lư thực hiện khai báo y tế và test nhanh, bệnh nhân cho 

kết quả dương tính và vợ cho kết quả âm tính. Hiện nay BN đã được chuyển đến 

khu điều trị của Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn và vợ thực hiện cách ly y tế 

theo quy định. 

2. Bệnh nhân thứ hai : Cao Thị Sâm 

Sinh ngày: 03/3/1988 

Địa chỉ: Bản Hậu, Xã Tam Lư, huyện Quan Sơn. 

Lịch sử tiêm phòng: đã tiêm 02 mũi vắc xin Vero Cell.  



Nơi ở trước khi về địa phương: số nhà 9, ngõ 505, đường Mạc Văn 

Doanh, phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Hải Phòng. 

Khoảng 8h00 ngày 11/01/2021 bệnh nhân cùng với Hà Thị Biển, sinh 

năm 1996 (bản Hậu, xã Tam Lư); Lò Thị Tưới, sinh năm 1985 (bản Hậu, xã 

Tam Lư); Vi Thị Bưng, sinh năm 1990 (bản Muống, xã Tam Lư); thuê xe taxi 

anh Lương Văn Đại,  sinh năm 1992 (Bản Lầu, xã Sơn Hà) đón tại số nhà 09, 

ngõ 505, đường Mạc Văn Doanh, phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Hải 

Phòng trở về huyện Quan Sơn. Đến 19h00 cùng ngày bệnh nhân và 03 trường 

hợp đi cùng đến Trạm Y tế xã Tam Lư thực hiện khai báo y tế và test nhanh, 

bệnh nhân cho kết quả dương tính và 03 trường hợp đi cùng cho kết quả âm tính. 

Hiện nay BN đã được chuyển đến khu điều trị của Bệnh viện đa khoa huyện 

Quan Sơn và các trường hợp trên thực hiện cách ly y tế theo quy định. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quan Sơn thông báo để 

các địa phương biết, để có có biện pháp phòng chống dịch. Danh sách các F1, 

F2 sẽ tiếp tục được cập nhật và thông báo đến các thành viên BCĐ phòng, chống 

Covid-19 cấp huyện, BCĐ phòng, chống Covid-19 cấp xã./. 

 

Nơinhận: 

- Nhưtrên; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh (b/c); 

- TT Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- Lưu: BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Chu Đình Trọng 
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