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Số: 40/BC-BCĐ
BÁO CÁO
Công tác phòng chống dịch bệnh liên quan đến trường hợp dương tính với
SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Ia Grai, ngày 13/01/2022.
BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 huyện Ia Grai báo cáo kết quả triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các trường hợp dương tính với SARSCoV-2 ngày 13/01/2022 như sau:
I. Công tác chỉ đạo
Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến 08 trường hợp dương tính với
SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện.
- Tiếp tục tổ chức truy vết, test nhanh khu vực có ca dương tính với SARSCoV-2 để bóc tách nhanh nhất các ca F0; tiến hành lấy mẫu và test nhanh đối với các
trường hợp có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 kịp thời bóc tách F0;
đồng thời cách ly ngay các trường hợp F1,F2 theo quy định.
- Chỉ đạo lực lượng Truy vết phối hợp với các đơn vị, UBND các xã, tiến hành
truy vết khẩn trương tất cả các trường hợp có liên quan đến trường hợp dương tính
với SARS-CoV-2, đồng thời tổ chức khử khuẩn các khu vực nơi ở của F0 và F1 trên
địa bàn các xã.
II. Ca bệnh dương tính tại huyện Ia Grai:
1. Họ và tên: Rơ Mah Byel
Sinh năm: 1967
Trú tại : Làng Doch Ia Krót, xã Ia Krăi, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Nghề nghiệp: làm nông. Công dân tiêm 02 mũi Vắc-xin Covid 19.
* Lịch trình di chuyển, tiếp xúc:
- Hàng ngày tiếp xúc với người trong gia đình gồm:
1. Rơ Lan Dyon (con gái), sinh năm 1992
2. Rơ Lan Yên (con gái), sinh năm 1995
3. Nguyễn Thị Minh Hằng (cháu ngoại), sinh năm 2016
4. Nguyễn Thị Kim Ngân (cháu ngoại, F0), sinh năm 2016.
- Ngày 10/01/2022 tiếp xúc với bà Ksor Đa (F0).
- Hiện đang cách ly y tế tại trạm y tế xã, không tiếp xúc với ai.
2. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân
Sinh năm: 1916
Trú tại : Làng Doch Ia Krót, xã Ia Krăi, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Nghề
nghiệp: còn nhỏ. Công dân tiêm chưa Vắc-xin Covid 19.

* Lịch trình di chuyển, tiếp xúc:
- Hàng ngày tiếp xúc với người trong gia đình, gồm:
1. Rơ Lan Dyon (bác), sinh năm 1992
2. Rơ Lan Yên (mẹ), sinh năm 1995
3. Nguyễn Thị Minh Hằng (chị), sinh năm 2016
4. Rơ Lan Byel (bà, F0), sinh năm 1967
- Hiện đang cách ly y tế tại trạm y tế xã, không tiếp xúc với ai.
3. Họ và tên : Phương Thị Thục - Sinh năm : 1996 - Giới: Nữ - Nghề
nghiệp: nông, SĐT 0981780596
Trú tại : TDP 5 - Thị trấn Ia kha - huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai.
* Lịch trình di chuyển, tiếp xúc:
- Công dân là F1 của F0 ( Không biết họ tên ) tại Thôn 7 - Ia Tơi - Ia H Drai KonTum.
- Ngày 11/01/2022 công dân đi taxi từ thôn 7 xã Ia tơi về tới huyện Ia Grai lúc
16h00 và đi ăn với Huỳnh Trung Vương thường trú tại xã Ia Yok tại quán Làng
nướng Thuần Việt ở TDP 3 và tới nhà nghỉ ánh dương TDP 7 Thị trấn Ia Kha ngủ
qua đêm.
- Sáng ngày 12/1/01/2022 được điện thoại của bạn báo công dân có ngồi nhậu
cùng trường hợp F0 ở Kon Tum, công dân điện xe taxi đến chở và khai báo y tế lúc
10h20.
- Qua khai báo công dân có ho, sốt cao và sổ mũi cách đây hai ngày và tự mua
thuốc uống và đỡ sốt hơn. Sau khi nhân viên y tế test nhanh kết quả dương tính lúc
10h50 ngày 12/01/2022.
- Công dân chưa được tiêm vacine covid. Đang sốt nhẹ và sổ mũi kèm theo ho.
4. Họ và tên : Phan Thị Phức, giới tính : nữ, sinh năm 1956.
Trú tại : Thôn 3, xã Ia Tô, Ia Grai, Gia Lai. Công dân đã được tiêm 2 mũi
Vaccine.
* Lịch trình di chuyển, tiếp xúc:
- Ngày 06/01/2022 con dâu tên Bình (trú tại làng Ó, xã Ia Krai là F0) đến nhà
chơi và có tiếp xúc với bà Phức cùng chồng tên Dư.
- Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 11/01/2022 hàng ngày công dân ở nhà cùng
chồng là Hoàng Dư (sinh năm 1954) tại thôn 3, xã Ia Tô.
- Ngày 12/01/2022 có biểu hiện ho, sốt nên lên Trạm y tế xã Ia Krai để được
lấy mẫu Test nhanh cho kết quả dương tính với SarCov-2.
- Sáng ngày 13/01/2022 cho kết quả PCR khẳng định dương tính.
5. Họ và tên : Rơ Châm Ghen, sinh năm 1959, làm nông.
Trú tại: Làng Bồ, Ia Yok, Ia Grai, Gia Lai. Công dân đã tiêm đủ 03 mũi Vacxin
Covid -19 Abdala.

* Lịch trình di chuyển, tiếp xúc:
- Khoảng 8h sáng ngày 03/01/2022 công dân có đến nhà F0 là Rơ Châm
Lanh, Siu Pliuh để phụ nấu cơm cho thợ làm nhà. Sau đó về nhà có tiếp xúc với
chồng, con:
Chồng: Rơ Châm Hing, sinh năm: 1958
Con trai: Rơ Châm Hănh, sinh năm: 1993 , SĐT: 0326222494
Con dâu: Rơ Châm Thiêng, sinh năm: 1996, SĐT: 0357997410
Cháu: Rơ Châm Hai, sinh năm: 2015.
- Từ chiều ngày 03-04/01/2022: công dân có đi chăn bò cùng với: Rơ Châm
Hung, Rơ Châm Tan, Rơ Châm Bước, Rơ Châm Phung và ( Rơ Châm Phéo - F0 đã
đi điều trị ngày 09/01/2022)
- Ngày 05/01/2022 khi biết Siu Pliuh bị F0 công dân là F1 có Quyết định cách
ly tại nhà thì không đi đâu đến nay ở nhà chỉ tiếp xúc với chồng. ( 02 con và cháu ở
nhà riêng)
6. Họ và tên : Rơ Châm Hing, sinh năm 1958, làm nông.
Trú tại : Làng Bồ, Ia Yok, Ia Grai, Gia Lai.
* Lịch trình di chuyển, tiếp xúc:
- Công dân Rơ Châm Hing bị bệnh nên chỉ ở nhà không đi đâu chỉ tiếp xúc vợ,
con, cháu: (Công dân chưa tiêm mũi Văc xin Covid -19 nào)
Vợ: Rơ Châm Ghen, sinh năm: 1959
Con trai: Rơ Châm Hănh, sinh năm: 1993 , SĐT: 0326222494
Con dâu: Rơ Châm Thiêng, sinh năm: 1996, SĐT: 0357997410
Cháu: Rơ Châm Hai, sinh năm: 2015.
- Ngày 05/01/2022 vợ là F1 có Quyết định cách ly tại nhà thì công dân ở cùng
vợ. ( Con và cháu ở nhà riêng).
7. Họ và tên : Rơ Cơm Phương, sinh năm 2000, làm nông
8. Họ và tên : Rơ Châm Phúc, sinh năm 2019, còn nhỏ
02 công dân trên diện F1 liên quan F0 dương tính tại BV Tỉnh. Thực hiện cách
ly y tế tại nhà không tiếp xúc với ai.
III. Các biện pháp đã triển khai:
BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã đã tổ chức khoanh vùng, truy vết,
test nhanh đối với các trường hợp tiếp xúc gần với 08 trường hợp trên và tiếp tục
đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; cách ly các trường hợp F1, F2 và tổ
chức lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
IV. Những nhiệm vụ chính trong thời gian tới
- Tiếp tục truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng liên quan.
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tiến hành tổ chức phun khử khuẩn các địa
điểm liên quan đến dịch tễ; tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 huyện Ia Grai báo cáo Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai và Sở Y tế tỉnh Gia Lai theo dõi và chỉ đạo./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Sở Y tế;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, TTYT, BCĐ
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