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BÁO CÁO NHANH 

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 (Tính đến 16 giờ, ngày 30/12/2021) 

 

I. THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

1. Thông tin chung 

- Trong ngày ghi nhận 03 ca mắc mới COVID-19, trong đó:  

+ 01 F1 xã Thanh Sơn (đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin). 

+ 01 ca cư trú thị trấn Hữu Lũng, giáo viên trường THCS xã Đồng Tân (đã 

tiêm đủ 02 mũi vắc xin). 

+ 01 công dân xã Thanh Sơn, là học sinh lớp 2 trường tiểu học xã Thanh 

Sơn (chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19). 

(Có danh sách các ca bệnh kèm theo). 

- Tính từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/12/2021 trên địa bàn huyện đã ghi 

nhận 229 ca mắc mới COVID-19, trong đó: 39 ca là lái xe đường dài; 26 ca là công 

nhân làm việc tại các công ty thuộc khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang, Bắc 

Ninh; 05 công dân địa phương trở về từ tỉnh Đồng Nai; 02 công dân địa phương 

khác đi qua địa bàn huyện (Đồng Tháp, Đồng Nai); 02 công dân trở về địa phương 

từ TP Hồ Chí Minh; 66 ca tại cộng đồng (Bắc Giang 02; Cao Lộc 01); 10 ca là 

công nhân và người nhà liên quan làm việc tại Công ty Juma Phú Thọ (xã Hồ Sơn, 

Hữu Lũng); 01 ca là công dân tỉnh Cao Bằng làm công nhân từ Bắc Ninh về; 01 ca 

là công dân huyện Cao Lộc làm công nhân công ty Bắc Ninh về; 01 ca là công dân 

tỉnh Tuyên Quang đến huyện Hữu Lũng; 02 ca người Yên Bái tạm trú tại xã Yên 

Vượng; 01 ca công dân người Thanh Hóa, tạm trú tại xã Hòa Sơn và 73 F1 chuyển 

thành F0. 

- Từ ngày 06/5/2021 đến 16h00 ngày 30/12/2021 lũy tích toàn huyện có: 

369 trường hợp F0; tổng số F1: 5.083 (trong đó: 09 đang cách ly tập trung, 1.708 

đang cách ly tại nhà, 148 chuyển thành F0, 3.218  đã hoàn thành cách ly); tổng số 

F2: 15.241 (13.010 đã hoàn thành thời gian cách ly, trong ngày có: 23 F2 thực 

hiện cách ly; 203 F2 hoàn thành cách ly).  

Hiện có 15 người Test nhanh nghi ngờ dương tính đang chờ kết quả RT-

PCR của các xã: Thanh Sơn: 5; Thị trấn Hữu Lũng: 2; Thiện Tân: 3; Đồng Tân: 2, 

Hòa Bình 1, Đồng Tiến 1, Hòa Sơn 1. 
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 - Đánh giá cấp độ dịch: Theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế:  

- Huyện: Cấp độ I.  

- Các xã, Thị trấn: 

+ 02 xã cấp độ III: Yên Vượng (21 BN) và Thanh Sơn (33 BN);  

+ 01 xã cấp độ II: Yên Thịnh;  

+ 21 xã, thị trấn còn lại: Cấp độ I. 

2. Tình hình cách ly và điều trị  

- Hiện tại có 99 ca F0 đang được điều trị, cách ly, trong đó: 27 ca điều trị tại 

Trung tâm Y tế, 59 ca tại khu cách ly, điều trị tập trung trụ sở UBND cũ xã Sơn 

Hà, 01 ca tại nhà (Hòa Thắng là bệnh nhân tâm thần phân liệt), 12 ca tại khu điều 

trị xã Thanh Sơn (Trường mầm non), sức khỏe ổn định; lũy kế tổng số bệnh nhân 

F0 được điều trị là 369; lũy kế tổng số khỏi bệnh là 266, chuyển Bệnh viện Nhiệt 

đới TW 03, tử vong 01 trường hợp.  

- Số F1 đang cách ly: tổng số 1.717, trong đó: 09 F1 cách ly tại Trung tâm Y 

tế; 1.708 F1 cách ly tại nhà. 

Trong ngày 30/12/2021 có 04 F0 được điều trị khỏi, ra viên; 01 F1 chuyển 

thành F0; 02 F1 cách ly tập trung; 50 F1 cách ly tại nhà; 82 F1 hoàn thành cách 

ly tại nhà. 

3. Công tác xét nghiệm 

- Tổng số mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật Real-time RT–PCR: Trong ngày 

251 mẫu chưa có kết quả; 03 mẫu lấy ngày 27/12/2021 có kết quả dương tính; cộng 

dồn 168.963 mẫu.  

- Test nhanh kháng nguyên: Trong ngày 415 mẫu, kết quả 4 mẫu nghi ngờ 

dương tính, 411  mẫu âm tính; cộng dồn 96.617 mẫu, kết quả: 241 mẫu dương tính, 

96.376 mẫu có kết quả âm tính. 

- Liên quan đến 229 ca mắc SARS-CoV-2 tính từ 31/10/2021 đến ngày 

30/12/2021 đã truy vết được 3.118 F1, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 

có 64 F1 có kết quả dương tính1.  

                                                           
1 - Liên quan đến ca mắc SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội: Có 07 trường hợp liên quan đã 

được lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính. 

- Liên quan đến 03 ca bệnh SARS-CoV-2 làm công nhân tại Công ty cổ phần VS Industry-Khu công 

nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh ngày 31/10/2021: Đã thực hiện truy vết được 35 F1 (trong đó 06 F1 được cách ly tập 

trung tại Trung tâm Y tế huyện), đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính. 

- Liên quan đến 03 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 04/11/2021: Đã thực hiện truy vết được 21 F1 

(trong đó 01 F1 được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện), lấy mẫu PCR cho kết quả âm tính. 

- Liên quan đến 02 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 05/11/2021: Đã thực hiện truy vết được 25 F1 

(trong đó 02 F1 được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện), lấy mẫu PCR cho kết quả âm tính. 
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4. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 

4.1. Đối với trường hợp là người dân từ 18 tuổi trở lên 

Tổng số người từ 18 tuổi trên được tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 có 

mặt tại địa phương trên địa bàn 71.994/75.075 đạt 95,89%, trong đó số đã được tiêm 

đủ 02 mũi: 71.406 đạt 95,11%.  

                                                                                                                                                                                           
- Liên quan đến 04 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 06/11/2021: Đã thực hiện truy vết được 08 F1 

(được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện), lấy mẫu PCR 02 mẫu có kết quả dương tính. 

- Liên quan đến 02 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 07/11/2021: Đã thực hiện truy vết được 12 F1 

(được cách ly tại nhà), lấy mẫu PCR 01 mẫu có kết quả dương tính. 

- Liên quan đến 02 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 08/11/2021: Đã  cách ly tập trung tại Trung tâm 

Y tế 01 F1, lấy mẫu PCR chưa có kết quả. 

- Liên quan đến 02 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 10, 11/11/2021: không có F1 liên quan. 

- Liên quan đến 01 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 12/11/2021: đã thực hiện truy vết được 24 F1 

(được cách ly tại nhà), lấy mẫu PCR chưa có kết quả. 

- Liên quan đến 02 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 14/11/2021: Có 02 F1 liên quan (đã được cách ly 

tập trung tại UBND xã Sơn Hà). 

- Liên quan đến 01 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 15/11/2021: Có 02 F1 liên quan (đã được cách ly 

tại nhà). 

- Liên quan đến 03 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 16/11/2021: Có 15 F1 liên quan tại xã Nhật Tiến 

(đã được cách ly tại nhà). Ngày 17/11/2021 thêm 03 F1 liên quan tại xã Nhật Tiến và 11 F1 liên quan tại xã Thanh 

Sơn. 

- Liên quan đến 01 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 11/12/2021 có 5 F1 liên quan (cách ly tập trung); 

ngày 12/12 có 02 F1 có kết quả dương tính. 

- Liên quan đến 10 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 14/12/2021 có 126 F1 liên quan, trong đó 11 cách 

ly tập trung; 115 cách ly tại nhà. Ngày 15/12 phát hiện thêm 11 F1 thực hiện cách ly tập trung. 

- Liên quan đến 10 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 16/12/2021 có 84 F1 liên quan, trong đó 07 cách 

ly tập trung; 77 cách ly tại nhà.  

- Liên quan đến 09 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 17/12/2021 có 404 F1 liên quan, ngày 18/12 phát 

hiện thêm 33 F1 liên quan (cách ly tại nhà). 

- Liên quan đến 06 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 19/12/2021 có 61 F1 liên quan, trong đó 03 F1 

cách ly tập trung, 58 F1 cách ly tại nhà; 05 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

- Liên quan đến 05 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 20/12/2021 có 14 F1 liên quan cách ly tại nhà; 04 

F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

- Liên quan đến 03 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 21/12/2021 có 36 F1 liên quan, trong đó 03 F1 

cách ly tập trung, 33 F1 cách ly tại nhà; 03 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

- Liên quan đến 04 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 22/12/2021 có 152 F1 liên quan cách ly tại nhà; 

04 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

- Liên quan đến 22 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 23/12/2021 có 99 F1 liên quan cách ly tại nhà; 13 

F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

- Liên quan đến 04 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 24/12/2021 có 101 F1 liên quan cách ly tại nhà; 

01 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 

- Liên quan đến 06 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 25/12/2021 có 16 F1 liên quan cách ly tại nhà; 05 

F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 09 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 26/12/2021 có 69 F1 liên quan, trong đó 02 F1 

cách ly tập trung, 67 F1 cách ly tại nhà; 06 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 04 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 27/12/2021 có 617 F1 liên quan cách ly tại nhà; 

03 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 33 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 28/12/2021 có 79 F1 liên quan cách ly tại nhà; 06 

F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 18 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 29/12/2021 có 506 F1 liên quan cách ly tại nhà; 

05 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
- Liên quan đến 03 ca bệnh SARS-CoV-2 phát hiện ngày 30/12/2021 có 52 F1 liên quan (50 cách ly tại 

nhà, 02 cách ly tập trung); 01 F1 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. 
 



4 

 

Trong ngày tiêm được 2.920 liều, trong đó mũi 1: 166, mũi 2: 103, mũi 3: 

2.651 liều; nâng tổng số mũi 1 lên 71.994 liều, mũi 2 lên 71.406 liều, mũi 3 lên 5.590 

liều. 

4.2. Đối với trường hợp từ 12-17 tuổi 

Tổng số trường hợp đã được tiêm mũi 1: 11.037/11.156 đạt 98,93%; 10.547 

được tiêm mũi 2 đạt 94,54%, trong đó có 415 trẻ không đi học.  

5. Tình hình nghỉ học tập trung của các trường học trên địa bàn 

Hiện nay trên địa bàn huyện có các trường học sau cho học sinh nghỉ học tập 

trung, chuyển sang học trực tuyến, cụ thể: 

- Trường THPT Hữu Lũng: Tất cả các lớp; 

- Xã Hòa Thắng: Có 02 lớp Trường Tiểu học;  

- Xã Yên Sơn: Có 01 lớp 9, trường THCS;  

- Xã Đồng Tân: Tất cả các trường nghỉ học;  

- Xã Yên Vượng: Tất cả các trường nghỉ học;  

- Xã Cai Kinh: Có 04 lớp trường THCS và 01 lớp Mầm Non;  

- Xã Thanh Sơn: Tất cả các trường học trên địa bàn.  

II. CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRIỂN KHAI 

1. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập khu thu dung, điều trị, 

cách ly COVID-19 tại trụ sở UBND cũ xã Sơn Hà và xã Cai Kinh để thực hiện thu 

dung, điều trị, cách ly người nhiễm COVID-19 trên địa bàn. 

2. Lực lượng Công an, Y tế tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến ca 

bệnh dương tính, tổ COVID-19 cộng đồng thường xuyên giám sát công nhân về từ 

vùng dịch, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, thường xuyên tuyên truyền các 

biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn quản lý.  

3. Ngày 27/12/2021 Lập 02 chốt kiểm soát tại xã Thanh Sơn kiểm soát 

không cho người, phương tiện ra, vào đại bàn xã để khoanh vùng, phòng chống 

dịch; từ ngày 29/12/2021 thành lập đội điều trị thứ ba của Trung tâm Y tế thực 

hiện cách ly, điều trị 10 F0 tại khu điều trị xã Thanh Sơn (trường mầm non); Duy 

trì 05 chốt2 liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 tại các trục đường chính vào địa 

bàn huyện; thực hiện kiểm soát chặt chẽ công nhân, phương tiện đi về từ các tỉnh 

miền Nam và từ vùng có dịch. Thực hiện duy trì phần mềm phòng chống dịch 

COVID-19 PC-COVID tại các chốt kiểm dịch. 

                                                           
2 01 chốt trên quốc lộ 1A tại thôn Bến Lường, xã Minh Sơn; 01 chốt tại thôn Na Hoa, xã Hồ Sơn; 01 chốt 

tại đường 242 thôn Liên Phương, xã Đồng Tiến; 01 chốt tại Bến xe Hữu Lũng, thôn Sẩy, xã Đồng Tân; 01 chốt tại 

thôn Mỏ Ám, xã Đồng Tiến, giáp ranh với xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 
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4. Tăng cường tuyên truyền việc chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế; chỉ 

đạo việc quản lý, giám sát, xử lý nghiêm các đối tượng thuộc diện cách ly tại 

nhà/nơi cư trú, các trường hợp F0, F1 đã hoàn thành điều trị, hoàn thành cách ly tại 

các khu cách ly tập trung trong huyện, trong và ngoài tỉnh trở về địa phương...  

5. Chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp xây dựng phương án phòng chống dịch 

COVID-19, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch, thực hiện rà soát. Hỗ trợ các 

đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

6. Huyện đã quyết định cấp kinh phí từ ngân sách huyện chi cho phòng, 

chống dịch 26.453 triệu đồng (chi cho công tác phòng chống dịch 16.197 triệu 

đồng, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch 10.256 triệu đồng). 

7. Tăng cường chỉ đạo lực lượng Công an huyện, UBND các xã, thị trấn 

tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, nhắc 

nhở, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. 

 Trên đây là báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Y tế Lạng Sơn; 

- Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các TCCT-XH huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG  

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

  

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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DANH SÁCH CÁC CA BỆNH BÁO CÁO NGÀY 30/12/2021 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-TTCH ngày 30/12/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng chống 

dịch COVID-19 huyện Hữu Lũng) 

 

1. Họ và tên: Lâm Văn Phiên 

- Năm sinh: 07/04/1959.          Giới: Nam             Dân tộc: Nùng 

- Địa chỉ: Thôn Điển Trên, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

- SĐT: 0398.335.452 

- Nghề nghiệp: Làm ruộng 

-Thông tin tiêm chủng: Bệnh nhân đã tiêm 2 mũi vắc xin Verocell phòng Covid-19 

* Tóm tắt quá trình di chuyển của bệnh nhân 

- Bệnh nhân hàng ngày sống và sinh hoạt cùng 4 người trong gia đình, vợ Nguyễn Thị 

Hiền, cháu Lâm Tuyết Như - 2009 học lớp 7A, Trường Trung học cơ sở xã thanh Sơn lớp có 23 

bạn, giáo viên chủ nhiệm Lưu, thôn Phổng, xã Vân Nham, cháu Lâm Thị Liên Hương - 2018, 

học lớp mẫu giáo 3 tuổi, Trường mầm Non xã Thanh Sơn  

- Bệnh nhân là F1 tiếp xúc với F0 Hoàng Văn Hùng ở Điển Trên, xã Thanh Sơn có kết 

quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV2 ngày 26/12/2021  

- Từ ngày 15-25/12/2021 bệnh nhân chỉ ở nhà làm vườn không đi đâu  

- Khoảng 15h ngày 25/12/2021 có e rể là Hoàng Văn Hùng đến nhà chơi hai người ngồi 

uống rượu đến 17h cùng ngày thì Hoàng Văn Hùng về  

- Ngày 26/12/2021 bệnh nhân được thông báo Hoàng Văn Hùng có kết quả dương tính 

với SARS-CoV2, bệnh nhân cùng gia đình ra trạm Y tế xã Thanh Sơn khai báo Y tế và làm test 

nhanh kết quả 4 người âm tính lần 1 sau đó được Trạm Y tế hướng dẫn về tự theo dõi cách ly tại 

nhà. 

- Khoảng 13h30’ ngày 27/12/2021 bệnh nhân cùng gia đình 4 người ra  trạm Y tế xã 

Thanh Sơn làm test nhanh lần 2 kết quả nghi ngờ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV2, đã 

được lấy mẫu PCR gửi BVĐK tỉnh sau đó được đưa vào khu cách ly Trường Mầm  non xã 

Thanh Sơn. 

- Sáng ngày 30/12/2021 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV2.  

Hiện tại: Bệnh nhân không ho, không sốt, không tức ngực, không khó thở  

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên 

- Năm sinh: 05/04/1978  Giới: Nữ  Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ: Khu Tân Mỹ 2, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

- SĐT: 0855.045866 

- Nghề nghiệp: Giáo viên 

-Thông tin tiêm chủng: Bệnh nhân đã tiêm 2 mũi vắc xin Astrazzenaca phòng Covid-19 

* Tóm tắt quá trình di chuyển của bệnh nhân 

- Bệnh nhân là giáo trường THCS xã Đồng Tân chủ nhiệm lớp 7C, tiếp xúc với học sinh 

Phạm Quốc Khánh có kết quả dương tính với SARS-CoV2 ngày 20/12/2021.  
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- Bệnh nhân ở nhà tiếp xúc với gia đình, chồng Đỗ Hải Long, con Đỗ Quỳnh Chi, SN: 

2012, học lớp 4A3; Đỗ Minh Quân, SN: 2015, học lớp 1A2, đang học Trường tiểu học 2 thị trấn 

Hữu Lũng. 

- Từ ngày 14-21/12/2021 bệnh nhân dậy học online tại nhà đến chiều ngày 21/12/2021 

sang nhà bà ngoại ở khu Cầu Mười, thị trấn Hữu Lũng, tiếp xúc gần với Nguyễn Văn Hùng, 

Giang Thị Chính, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Hữu Bình Minh, Giáp Khánh Linh, cụ Nguyễn 

Thị Múp. 

- Từ ngày 22-27/12/2021 bệnh nhân lên trường coi thi học kỳ I, tiếp xúc gần với các giám 

thị Lý Hoàng Yến giáo viên chủ nhiệm lớp 8C, Ngô Kim Oanh giáo viên chủ nhiệm lớp 7D, Hà 

Thị Tuyên, sau đó tiếp xúc với các giáo viên trong nhà trường cùng dậy trường THCS xã Đồng 

Tân. 

- Khoảng 11h30’ ngày 24/12/2021 bệnh nhân đi xe máy ra chợ Mẹt vào quán bán quần 

áo nhà Giang để đổi quần áo đã mua trước đó sau đó về nhà  

- Khoảng 10h16’ ngày 27/12/2021 có ngồi trong phòng nhà trường uống cafe nói chuyện 

30 phút cùng với các cô giáo Ngô Kim Oanh, Lý Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Chung, Vũ Thị 

Hằng.  

- Khoảng 7h45’ ngày 26/12/2021 bệnh nhân có sang quán bánh quấn nhà Hoàng Yến ở 

khu Tân Mỹ 2, thị trấn Hữu Lũng mua bánh quấn mang về nhà ăn. 

 - Khoảng 8h ngày 27/12/2021 bệnh nhân sang quán phở nhà Quân ở khu Tân Mỹ 2, thị 

trấn Hữu Lũng mua phở mang về nhà ăn. 

- Các lần xét nghiệm: 

+ Ngày 14/12/2021 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 1 gửi BVĐK 

tỉnh Lạng Sơn kết quả âm tính. 

+ Ngày 25/12/2021 bệnh nhân được lấy xét nghiệm PCR lần 2 gửi BVĐK tỉnh 

Lạng Sơn kết quả âm tính. 

+ 19h ngày 27/12/2021 bệnh nhân thấy có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi, gai rét đến 

tại Phòng khám số 8, Trung tâm Y tế Hữu Lũng kiểm tra test nhanh kết quả nghi ngờ 

dương tính với SARS-CoV2. Được lấy mẫu PCR lần 3 gửi BVĐK tỉnh Lạng Sơn để 

khẳng định. 

- Sáng ngày 30/12/2021 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV2.  

3. Họ và tên: Hà Gia Bảo, 

- Năm sinh: 20/5/2014.                          Giới tính: Nam 

- Địa chỉ thường trú: thôn Điển Dưới, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 2A trường Tiểu học xã Thanh Sơn. 

- SĐT bố: 0989.691.375. 

* Tóm tắt quá trình di chuyển của bệnh nhân 

- Hàng ngày đi học tiếp xúc với học sinh lớp 2A trường Tiểu học xã Thanh Sơn, ở nhà tiếp 

xúc với bố Hà Văn Tiền, sinh năm 1972; mẹ Nguyễn Thị Luyện, sinh năm 1973. 

- Từ ngày 20/12 đến ngày 26/12/2021 được bố mẹ đưa đón đi học, chỉ tiếp xúc với học sinh 

lớp 2A trường Tiểu học xã Thanh Sơn, sau đó về nhà, không đi đâu, không tiếp xúc với ai. 

- Ngày 27/12/2021 được Trạm Y tế xã yêu cầu đến nhà văn hóa để kiểm tra Y tế test nhanh 

Covid – 19 cho kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, đã lấy mẫu xét nghiệm PCR và 

cách ly tại Trường Mầm non xã Thanh Sơn. 
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- Sáng ngày 30/12/2021 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV2.  

- Hiện tại không ho, không sốt. 
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