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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Về việc ghi nhận thêm 01 bệnh nhân dương tính với COVID-19 - ca bệnh 

thứ năm trên địa bàn tỉnh trong năm 2021  

 

1. Diễn biến mới về dịch bệnh COVID-19 ngày 28/6/2021 

Tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 01 trường hợp dương tính với COVID-19 

(bệnh nhân số 15.921); nâng tổng số ca dương tính với COVID-19 tại tỉnh lên 

08 và là ca thứ năm trong năm 2021 (03 ca năm 2020).  

Cập nhật đến 14h00 ngày 28/6/2021, toàn tỉnh có:  

- Ca bệnh dương tính: 05 (đang điều trị: 01, khỏi bệnh: 04, tử vong: 0). 

- Cách ly tại cơ sở y tế: 45 (hết cách ly: 45; còn cách ly: 0). 

- Cách ly tập trung: 199 (hết cách ly: 120; còn cách ly: 79). 

- Cách ly tại nhà và nơi cư trú: 23.506 (hết cách ly: 15.700, còn cách ly: 

7.784). 

- Cách ly tại Khu người có công: 40 (hết cách ly:28; còn cách ly 12). 

2. Đối với trường hợp mới ghi nhận dương tính với COVID-19 (bệnh 

nhân số 15.921): 

Bệnh nhân Y.T.H (sinh năm 2002; giới tính: Nam; nghề nghiệp: Công 

nhân xưởng in tại E11/13A1, tổ 11-12, Ấp 5, xã Vĩnh Lộc A – huyện Bình 

Chánh – TP. Hồ Chí Minh; địa chỉ thường trú: Buôn Drên A, xã Đắk Liêng, 

huyện Lắk; địa chỉ tạm trú tại: E11/13A1, tổ 11-12, Ấp 5, xã Vĩnh Lộc A – 

huyện Bình Chánh – TP. Hồ Chí Minh). 

Quá trình di chuyển và phát hiện bệnh nhân Y.T.H được tóm tắt như sau:  

- Tối ngày 25/6/2021, bệnh nhân nhân được người nhà chở đến chân cầu 

Lớn đường Nguyễn Văn Bứa - Xuân Thới Sơn – Hóc Môn – Tp Hồ Chí Minh để 

đón xe Khang Phát (mang BKS 52B-25466) về huyện Lắk.   

- 6 giờ sáng ngày 26/6/2021, bệnh nhân về tới huyện Lắk và được người 

nhà chở về nhà, có tiếp xúc gần với người trong gia đình. 8 giờ cùng ngày, bệnh 

nhân đến Trạm Y tế xã Đắk Liêng- huyện Lắk khai báo y tế và được tư vấn cách 

ly tại nhà. Khi về nhà bệnh nhân có tiếp xúc gần với ông bà và những người 

hàng xóm xung quanh. 

- Ngày 27/6/2021, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Lắk, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và có kết quả 
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Dương tính SARS-COV-2; được Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật lấy mẫu làm xét nghiệm Realtime RT- PCR, kết quả 

Dương tính SARS-COV-2. Bệnh nhân được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện 

Lắk. Tình trạng bệnh nhân tỉnh táo, không ho, không sốt.  

- Các trường hợp F1 sức khỏe bình thường, không có triệu chứng sốt, ho, 

khó thở và đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. 

3. Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

a) Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo nội 

dung Công văn số 5339/UBND-KGVX ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh. 

b) Người dân trở về hoặc đến tỉnh từ các địa bàn có tình hình dịch 

COVID-19 phức tạp như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc 

Giang, Hà Tĩnh và từ những địa bàn đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội 

tại các tỉnh, thành phố còn lại (cập nhật hàng ngày theo thông báo của Bộ Y tế 

và UBND các địa phương) từ ngày 16/6/2021: phải đến ngay trạm y tế gần nhất 

để khai báo y tế bắt buộc và được hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà trong thời 

gian 14 ngày. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện xét nghiệm test 

nhanh kháng nguyên cho 100% đối tượng này, hoặc lấy mẫu làm xét nghiệm 

Realtime RT- PCR khi cần thiết. 

c) Tiếp tục tập trung tìm kiếm, truy vết thần tốc và cách ly các trường hợp 

F1, F2 đã tiếp xúc với trường hợp ghi nhận dương tính nêu trên. 

d) Khoanh vùng và lập chốt cách ly kiểm soát dịch tại khu vực Buôn Drên 

A, xã Đăk Liêng, huyện Lắk. 

e) Công bố, thông tin rộng rãi hành trình di chuyển của trường hợp ghi 

nhận dương tính với COVID-19 trên các phương tiện truyền thông để người dân 

biết, nếu đã tiếp xúc gần với bệnh nhân thì liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để 

được tư vấn, hỗ trợ. 
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