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Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020 

V/v triển khai các biện pháp chống dịch 

COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị 
 

 

 Kính gửi: BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị. 

Qua phân tích dịch tễ học các ca bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Bộ 

phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà 

Nẵng nhận thấy tại nhà G, Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xuất hiện chùm 

ca bệnh COVID-19: bệnh nhân (BN) 832 (điều trị tại phòng 605, tầng 6, nhà G) 

bị lây nhiễm từ BN750 vào phòng 605 thăm bệnh; BN862 lây nhiễm thứ phát từ 

BN832 (BN862 là mẹ BN832 đến nuôi bệnh nhân); BN 904 ghi nhận trong ngày 

13/8/2020 cũng có liên quan đến nhà G (Từ ngày 27/7 đến 31/7/2020 điều trị tại 

phòng 605, tầng 6, nhà G). Bên cạnh đó BN862 trong khoảng thời gian từ ngày 

02-07/8/2020 nuôi bệnh tại phòng 605, tầng 6, nhà G có đi lại qua các phòng, 

các tầng tại nhà G thường xuyên và có khả năng đã tiếp xúc với nhiều người. 

Để kịp thời và triệt để trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh, đặc biệt là phòng chống lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 

Bộ phận thường trưc̣ đặc biệt chống dic̣h COVID-19 của Bộ Y tế taị Thành phố 

Đà Nẵng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị tiếp 

tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn toàn tỉnh và chỉ đạo tiến hành khoanh vùng cách ly y tế ngay khu nhà G, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03 

tháng 04 năm 2020 về việc “Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, 

chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19”.  

Trân trọng cảm ơn./. 
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