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BÁO CÁO NHANH
Tình hình điều tra, truy vết các trường hợp
liên quan đến ca dương tính ở Bình Dương
(Cập nhật đến 11 giờ 30 ngày 16/6/2021)
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo điều tra, truy vết các
trường hợp liên quan đến ca dương tính ở Bình Dương, cụ thể như sau:
I. Các hoạt động điều tra, truy vết:
Lúc 10 giờ 23 phút, ngày 15/6/2021, thông tin từ Công ty Cổ phần Nước, Môi
trường Bình Dương – chi nhánh xử lý chất thải, có 01 trường hợp F0 là nhân viên thu
gom rác của công ty, thông báo cho các đơn vị công ty nhận thu gom rác, cụ thể là cơ
sở cách ly Trường Cao đẳng Vabis, Phú Mỹ; 04 cơ sở cách ly khách sạn tại thành Phố
Vũng Tàu; Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu và Bệnh viện Vũng Tàu.
Lúc 11 giờ 30, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương đã có báo cáo
nhanh cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh BR-VT, Trung tâm đã chỉ đạo các Trung
tâm Y tế thị xã Phú Mỹ, thành Phố Vũng Tàu tiến hành truy vết.
Thông tin ca bệnh:
+ Họ tên: Mai Bá Đức – sinh năm 1970.
+ Nghề nghiệp: nhân viên thu gom chất thải – Phòng kinh doanh Chi nhánh Xử
lý chất thải.
+ Địa chỉ thường trú: Tổ 2, kp Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, TX Tân
Uyên, Bình Dương.
+ Lúc 6 giờ 00 ngày 15/06/2021, có kết quả xét nghiệm (PCR) SARS-CoV-2
dương tính.
+ Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết: Trường
hợp này, ngày 10/6/2021 có tổ chức sinh nhật với gia đình, trong gia đình có người
dương tính với virus SARS-CoV-2.
Kết quả điều tra truy vết tổng cộng: 06 F1; 166 F2.
Kết quả xét nghiệm 06 F1 và 71 F2 cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV.
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1. Lịch trình di chuyển và tiếp xúc tại thị xã Phú Mỹ:
Kết quả điều tra tính đến thời điểm báo cáo: 05 F1; 140 F2.
- Vào những ngày 03, 05, 07/6/2021, Tổ thu gom rác của công ty Cổ phần Cấp
Thoát Nước Môi Trường Bình Dương, trong đó có ông Mai Bá Đức có thực hiện thu
gom rác tại khu cách ly tập trung Vabis, thị xã Phú Mỹ và có tiếp xúc với 01 điều
dưỡng trực thực hiện thủ tục ký biên bản giao nhận rác.
- Thêm vào đó, vào ngày 03/6/2021, xe của công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước
Môi Trường Bình Dương có tiến hành bàn giao thùng đựng rác cho khu cách ly Sân
vận động Phú Mỹ mới thành lập, lúc này có 01 hộ lý có tiếp xúc với 01 tài xế đi cùng
với ông Mai Bá Đức (F0).
- Vào ngày 05/6/2021, xe của công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Môi Trường Bình
Dương, biển số 61C-327.85, có dừng tại chốt Kiểm soát Y tế quốc lộ 51 (chốt 01), lúc
này 03 nhân viên Y tế của Trung tâm Y tế tiếp nhận và tiến hành khai báo Y tế cho ông
Mai Bá Đức và 02 người đi cùng xe.
- Qua quá trình tiến hành truy vết, TTYT thị xã Phú Mỹ ghi nhận các trường hợp
tiếp xúc như sau (cập nhật điều chỉnh lúc 11g30 ngày 16/06/2021):
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Các công việc đã triển khai:
- TTYT thị xã Phú Mỹ đã tiến hành làm test nhanh cho 03 trường hợp F1 tại TTYT
thị xã Phú Mỹ (kết quả âm tính), đồng thời TTYT tiến hành lấy mẫu PCR các trường
hợp F1 gửi CDC tỉnh, kết quả âm tính.
- TTYT đang tiến hành chuyển cách ly tập trung các trường hợp F1 về khu cách
ly Sân vận động Phú Mỹ, đồng thời chị đạo TYT tham mưu UBND địa phương ra
quyết định cách ly tại nhà các trường hợp F2 và tiến hành phun khử khuẩn toàn khu
vực liên quan.
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2. Lịch trình di chuyển và tiếp xúc tại TP. Vũng Tàu:
Kết quả điều tra tính đến thời điểm báo cáo: 01 F1; 26 F2.
+ Ngày 09/06/2021
Tài xế: Phạm Văn Phúc
Thu Gom: Quách Dũng + Mai Bá Đức
Nơi gom: khu CLTT trường tiểu học Thắng Tam.
+ Ngày 10/06/2021
Tài xế: Phạm Trung Hậu
Thu Gom: Quách Dũng
Nơi gom: khu CLTT KS Hà Sơn
+ Ngày 11/06/2021
Tài xế: Phạm Thành Duy
Thu Gom: Võ Văn Trương + Mai Bá Đức
Nơi gom: TTYT TP Vũng Tàu, KS Hà Sơn, KS Ngọc Hân, KS Hoa Phượng Đỏ,
KS Cao Su, bệnh viện Vũng Tàu
Qua điều tra xác minh, các đối tượng tiếp xúc gần như sau:
- Tại khu CLTT trường tiểu học Thắng Tam (09/06/2021):
+ 01 F1 là nhân viên y tế có tiếp xúc gần với Mai Bá Đức (F0) trong khi hoàn
tất thủ tục bàn giao rác.
+ 25 F2 là nhân viên phục vụ trong khu CLTT (CBYT, quân sự, công an, dân
quân).
- Tại TTYT TP Vũng Tàu (11/06/2021):
+ Xe gom rác vào trung tâm lúc 11 giờ 42 phút (kiểm tra qua Camera) nên
không có bộ phận đo thân nhiệt và khai báo y tế; chỉ có 01 NVYT (F2) là hộ lý làm
thủ tục bàn giao rác (kí biên bản với tài xế Phạm Thành Duy – F1), không tiếp xúc với
F0.
- Tại KS Hà Sơn (ngày 10-11/06/2021).
+ 02 F2 là NVYT và lễ tân có tiếp xúc gần với F1 là tài xế Phạm Trung Hậu
(10/06/2021) và Phạm Thành Duy (11/06/2021) trong khi hoàn tất thủ tục bàn giao rác
- Tại KS Ngọc Hân (ngày 11/06/2021)
+ 01 F2 là NVYT có tiếp xúc gần với F1 là tài xế Phạm Thành Duy trong khi
hoàn tất thủ tục bàn giao rác
- Tại KS Cao Su (ngày 11/06/2021)
+ 01 F2 là NVYT có tiếp xúc gần với F1 là tài xế Phạm Thành Duy trong khi
hoàn tất thủ tục bàn giao rác.
- Tại KS Hoa Phượng Đỏ (ngày 11/06/2021).
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+ 01 F2 là NVYT có tiếp xúc gần với F1 là tài xế Phạm Thành Duy trong khi
hoàn tất thủ tục bàn giao rác.
- Tại bệnh viện Vũng Tàu (ngày 11/06/2021)
+ 01 F2 là NVYT có tiếp xúc gần với F1 là tài xế Phạm Thành Duy trong khi
hoàn tất thủ tục bàn giao rác.
Các công việc tiếp tục triển khai :
- Tách F1, cho vào phòng riêng cách ly tại khu CLTT trường tiểu học Thắng Tam.
- Lập danh sách các trường hợp F2, hướng dẫn cách ly tại nhà.
- Thực hiện lấy mẫu cho các đối tượng trên vào sáng ngày 16/06/2021.
- Tiếp tục điều tra xác minh các trường hợp F3.
II. Các hoạt động tiếp tục triển khai :
- Ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục khẩn trương truy vết trường hợp
các trường hợp tiếp xúc với các trường hợp liên quan.
- Tiến hành lấy mẫu toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần F1 và F2.
- Tổ chức giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
- Dừng hoạt động thu gom rác của công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Môi Trường
Bình Dương1. Hợp đồng thu gom rác với Công ty Quý Tiến ở Tóc Tiên, Phú Mỹ để
thu gom cho các cơ sở cách ly trên địa bàn.
- Tăng cường trang bị đồ phòng hộ cấp 2 cho các Chốt.
- Giao cho Bệnh viện Vũng Tàu có văn bản đề nghị công ty Cổ phần Cấp Thoát
Nước Môi Trường Bình Dương giải trình về việc từ vùng dịch về, khai báo y tế.
- Bổ sung lực lượng cho các chốt và các cơ sở cách ly.
- Chấn chỉnh các lực lượng trong việc triển khai nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly
và tại các chốt.
Trên đây là báo cáo nhanh điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh
ở Bình Dương, Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo kịp thời./.
Nơi nhận :
- 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);
- BVVT;
- TTKSBT tỉnh;
- TTYT thị xã Phú Mỹ;
- TTYT tp Vũng Tàu;
- Lưu: VT, NV.
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KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
16-06-2021 11:52:47 +07:00

Phạm Minh An
(Giám đốc Sở Y tế)

Hiện tại, Bệnh viện Vũng Tàu; TTYT Vũng Tàu; TTYT Phú Mỹ và các cơ sở cách ly khách sạn có hợp đồng với Công ty
Cổ phần Cấp Thoát Nước Môi Trường Bình Dương từ đầu năm 2020. Các đơn vị còn lại hợp đồng thu gom rác Công ty
Quý Tiến.

