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BỘ Y TẾ ĐIỆN: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

 

Ngày 28/01/2021, Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam đã ghi 

nhận 01 người dương tính với SARS-CoV-2 là nữ bệnh nhân, 54 tuổi, địa chỉ: T6 

tầng 12A Căn 5 Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Có tiếp xúc với bệnh nhân 

BN1553 và mẹ của bệnh nhân BN1553 (cũng đã có kết quả dương tính) trong 

khoảng 1 giờ. Sau đó di chuyển về số nhà 95 phố Hải Đông, Lê Thanh Nghị, TP 

Hải Dương cùng chồng. Đến chiều ngày 25/01/2021 cùng chồng về nhà tại Times 

City, Hà Nội bằng xe riêng. Ngày 27/01/2021 có đi sắm Tết tại trung tâm thương 

mại Megamall. Ngày 28/1 bệnh nhân được Trung tâm y tế Hai Bà Trưng lấy mẫu 

và kết quả xét nghiệm tại CDC Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2. 

Ngày 29/01/2021, Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam đã ghi 

nhận 01 người dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp 1 là nam bệnh nhân, 20 

tuổi, địa chỉ: số 58 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội. Ngày 23/01/2021 có về quê Chí Linh chơi, đi cùng bạn là 

Hoàng Thị Ngọc (đã có kết quả dương tính). Ngày 26/01/2021, bệnh nhân lên Hà 

Nội bằng xe Limousine; sau đó đi học tại Trung tâm Anh ngữ Zim (số 65 Yên 

Lãng, Trung Liệt, Đống Đa) rồi về nhà trọ. Ngày 27/01/2021 đi ăn trưa cùng bạn 

tại quán Trịnh Gia (ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn), đến bệnh viện Bạch Mai khám 

bệnh và đi mua quần áo tại phố Đông Các, Đống Đa. Ngày 28/01/2021 bệnh nhân 

đến Bệnh viện Bạch Mai khám tiếp và có kết quả xét nghiệm dương tính với 

SARS-CoV-2. Ngoài ra, 01 trường hợp khác là bệnh nhân số BN1569 đã được 

CDC Quảng Ninh công bố dương tính ngày 29/01/2021, có cư trú tại phường 

Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, 

không để dịch lây lan ra cộng đồng; Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

Quốc gia điện và đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai 

các nội dung công tác sau: 

1. Tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả những người tiếp 

xúc gần và có liên quan với bệnh nhân, thực hiện thần tốc truy vết, cách ly y tế.           

Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng (bao gồm: người thân, nhân viên y tế, người tiếp 

xúc gần F1 và cả F2, F3...) để tiến hành xét nghiệm khẳng định. 

2. Tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe và tổ chức cách 

ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với tất cả trường hợp tiếp xúc gần 

và có liên quan với bệnh nhân, nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện 



sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly 

ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.  

3. Tiến hành ngay việc xử lý, phun khử trùng triệt để môi trường tại nơi 

bệnh nhân thường trú; các địa điểm bệnh nhân đã từng đến, ở, làm việc, điều trị; 

các phương tiện vận chuyển và các khu vực có liên quan khác theo đúng quy định 

tại hướng dẫn giám sát và phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. 

4. Thực hiện đúng chế độ về thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định. 

5. Chỉ đạo Sở Y tế báo cáo hàng ngày kết quả giám sát, điều tra,                

phòng chống dịch COVID-19 về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, email: 

baocaobtn@gmail.com) theo quy định. 

Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);  

- Các Đ/c Thứ trưởng; 

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

- Sở Y tế TP. Hà Nội (để thực hiện); 

- Lưu: VT, DP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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