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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình truy vết liên quan đến các trường hợp  

dương tính với virus SARS-CoV-2 tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền 

(Cập nhật lúc 17 giờ 00 ngày 01/7/2021) 
 

 
 

Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh báo 

cáo công tác truy vết liên quan đến trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại 

xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, cụ thể như sau: 

I. Điều tra xác minh dịch tễ và phương án xử lý: 

Từ Bệnh nhân 16320: N.V.T. Sinh năm: 1992; Đang cách ly và điều trị tại 

TTYT huyện Long Điền: Bệnh nhân giảm sốt, còn ho; XQ và xét nghiệm máu bình 

thường. Tiến hành xét nghiệm, truy vết các trường hợp tiếp xúc liên quan: 

Tổng cộng có 07 trường hợp (F0) dương tính; 308 trường hợp F1; 517 trường 

hợp F2; 343 trường hợp F3. 

- Các trường hợp F0 đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền; 

- Các trường hợp F1 đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách tập trung; 

- Các trường hợp F2 đang cách ly tại nhà. 

- Các trường hợp F3 đang được theo dõi sức khỏe tại nhà. 

Thông tin chi tiết: 

• Tại huyện Long Điền: 

- Trưa ngày 29/6/2021, lấy mẫu xét nghiệm 67 trường hợp F1, phát hiện thêm 06 

trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này đã được chuyển TTYT 

huyện Long Điền điều trị. Hiện tại, các bệnh nhân giảm sốt, sinh hiệu ổn định còn ho, 

các xét nghiệm cận lâm sàng bình thường.  

Tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2: 7 trường hợp (xã Phước Tỉnh). 

Truy vết các trường hợp liên quan, kết quả có: 

- F1: 83 người, đang cách ly tại Trung Đoàn Minh Đạm (Phước Hưng: 28 người, 

Long Hải: 03 người, Phước Tỉnh: 45 người, Tam Phước: 01 người, Long Điền: 02 

người, An Nhứt: 02 người, Vũng Tàu: 02 người). Đã lấy mẫu xét nghiệm các trường 

hợp F1, tất cả có kết quả âm tính. 

- F2: 198 người. (Phước Hưng: 65 người, Long Hải: 14 người, Phước Tỉnh: 95 

người, Tam Phước: 05 người, Long Điền: 12 người, An Nhứt: 04 người, An Ngãi: 03). 

Đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, tất cả có kết quả âm tính. 

+ 99 người, đang cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm (Phước Hưng: 48 người, 

Long Hải: 12 người, Phước Tỉnh: 28 người, Long Điền: 05 người, An ngãi: 01 người, 

Tam Phước: 05 người).  
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+ 99 đang cách ly tại nhà. (Phước Hưng: 17 người, Long Hải: 02 người, Phước 

Tỉnh: 67 người, Long Điền: 07 người, An ngãi: 02 người, An Nhứt: 04 người). 

- F3: 336 người (Phước Hưng: 92 người, Long Hải: 52 người, Phước Tỉnh: 145 

người, Long Điền: 21 người, Tam Phước: 01 người, An ngãi: 19 người; An Nhứt: 06 

người). 

• Tại huyện Đất Đỏ có 04 trường hợp F1; 19 trường hợp F2; 07 trường hợp F3. 

Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly Trung tâm 

HIV/AIDS cũ, thành phố Bà Rịa. 19 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà và đã hướng 

dẫn các F3 tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Các trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm 

cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

• Tại thành phố Vũng Tàu có 03 trường hợp F1; 08 trường hợp F2. 

Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly Ban bảo vệ 

sức khỏe cán bộ tỉnh (01), Trung Đoàn Minh Đạm (02). 08 trường hợp F2 đang cách 

ly tại nhà. Các trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với 

SARS-CoV-2. 

Các biện pháp đã và đang triển khai: 

- Đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 390 người (24 người chưa lấy mẫu do đi làm 

xa) ở Tổ 12 và Tổ 13 ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (129 hộ với 414 

nhân khẩu). Tất cả các kết quả xét nghiệm âm tính. 

- Mở rộng khoanh vùng một số địa phương có F1, F2 như: thị trấn Long Hải: 

529 người, xã Phước Hưng: 752 người, xã An Ngãi: 865 người và xã An Nhứt: 194 

người. 

- Thành lập 02 Tổ giám sát, xét nghiệm (gồm NVYT, CA, Biên phòng) tất cả 

các thuyền viên của các tàu, ghe đánh cá cập cảng tại cảng Hưng Thái và cảng Tân 

Phước, huyện Long Điền.  

- Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh COVID-19 huyện phối hợp BCH Quân sự tỉnh 

đã tổ chức phun xịt hóa chất khử khuẩn ở các chợ Long Điền, An Ngãi, Phước Tỉnh và 

2 cảng cá Tân Phước, Phước Hiệp vào chiều ngày 30/6/2021.  

- Đã thông tin cho Sở Y tế tỉnh Quảng Bình và tỉnh Bình định về việc có 05 người 

đã về Quảng Bình; 01 người về Bình Định. Các tỉnh đã tiến hành truy vết và lấy mẫu 

xét nghiệm. Các kết quả xét nghiệm có kết quả âm tính. 

- Tổ chức 15 điểm lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân cư tại xã Phước Tỉnh. Tính 

đến 15 giờ 30 ngày 01/7/2021 đã tiến hành lấy mẫu: 22.942 mẫu/31.269 người, đạt 

73,37%, đang tiếp tục lấy mẫu cho số người còn lại và 01 phần xã Phước Hưng. 

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại 04 điểm cho 01 phần 

người xã Phước Hưng, gồm 752 người liên quan đến ca F0 xã Phước Tỉnh bắt đầu vào 

lúc 13 giờ 00 ngày 01/7/2021. 

- Tại cảng Phước Tân xã Phước Tỉnh đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh 

Covid-19 cho 09 ghe, gồm 52 thuyền viên. 
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- Bố trí bổ sung thêm các điểm lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 trên địa 

bàn huyện. 

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho gần 3000 người lao 

động làm việc tại 03 công ty (Cty TNHH Chang Chun Vina, Cty KNK Bà Rịa và Cty 

cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Trí Hải). 

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ở ấp Tân Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ: Đã lấy 

mẫu được 1.730 / 2.036 dân (84,97%). Đang tiếp tục lấy mẫu. 

- Các lực lượng tại chốt bảo đảm an ninh trật tự, giám sát chặt chẽ không cho 

người trong khu vực phong tỏa, cách ly ra ngoài.  

- Tuyên truyền cho nhân dân hạn chế không đi đến khu vực có dịch, nếu có tiếp 

xúc và đi đến các địa điểm có công bố dịch phải đi khai báo y tế theo quy định. 

- Tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương của Ban chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh 

xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại địa phương có dịch và khu vực dân cư được khoanh 

vùng. 

- Các ban, ngành, đoàn thể địa phương bảo đảm đầy đủ về lương thực, thực phẩm 

tại nơi phong tỏa, cách ly. 

- Tiến hành giám sát, xét nghiệm tất cả các thuyền viên của các tàu, ghe đánh cá 

cập cảng tại cảng Hưng Thái và cảng Tân Phước, huyện Long Điền. 

* Tại Bệnh viện Bà Rịa: 218 trường hợp F1; 292 trường hợp F2. 

- 218 F1 (53 NVYT và 165 bệnh nhân và người nhà) thực hiện cách ly tập trung. 

- 292 F2 (185 NVYT; 107 người bệnh và người nhà) đang cách ly tại nhà. 

- Đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, tất cả có kết quả âm tính. 

- Đã khử khuẩn toàn bộ khoa cấp cứu của Bệnh viện Bà Rịa. Khoa cấp cứu hoạt 

động trở lại vào lúc 12h ngày 29/6/2021. 

Các biện pháp tiếp tục triển khai: 

- Tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, 

phân luồng; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không 

để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đặc biệt tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng; tiếp 

tục đảm bảo công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường... 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tiếp tục mở rộng xét nghiệm 

cho các trường hợp nghi ngờ, bệnh nhân nằm điều trị tại các khoa điều trị bệnh nhân 

nặng và nhân viên y tế. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống COVID-19 tại các 

khoa, phòng, bộ phận trong bệnh viện. 

II. Các hoạt động trong thời gian tới: 

- Huy động tối đa lực lượng y tế thường trực tại địa bàn, hỗ trợ công tác truy vết, 

xét nghiệm diện rộng tại huyện Long Điền để phấn đấu hoàn thành công tác truy vết, 

xét nghiệm trong thời gian sớm nhất. 
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- Tập trung xác định đẩy đủ nguồn lây của các đối tượng F0 liên quan trực tiếp 

với ông Thành - ca bệnh đầu tiên (bao gồm các ông: Dương, Phi, Hòa), xác định đầy 

đủ quá trình di chuyển, tiếp xúc, thời gian địa điểm cụ thể của các đối tượng này trong 

thời gian ủ bệnh kể từ ngày phát bệnh trở về sau 21 ngày.  

- Bảo đảm công tác y tế, hậu cần trong khu vực thực hiện giãn cách, cách ly xã 

hội, khu vực cách ly y tế. 

- Tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về vật tư, sinh phẩm, hóa chất trang 

thiết bị… đáp ứng với các tình huống dịch bệnh. 

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình truy vết liên quan đến trường hợp dương tính 

với virus SARS-CoV-2 tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Sở Y tế sẽ tiếp tục cập 

nhật và báo cáo kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ QG PCD COVID-19 (báo cáo); 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- TTr. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TTr. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- TTr. UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 ngành Y tế; 

- Các PGĐ SYT (để biết); 

- CDC; Website; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

(Giám đốc Sở Y tế) 
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