UBND TỈNH QUẢNG NAM
BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 122
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ngày 27/8/2021)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông
tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 27/8/2021, như sau:
1. Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm

Tích lũy
Mục
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2

Số mẫu xét nghiệm
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Cách ly y tế tập trung

4

Cách ly tại cơ sở y tế

5

Cách ly tại nhà
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(1)

05 ca bệnh công bố trong ngày (BN399181 đến BN399185) đều là
đối tượng F1, đã được cách ly từ trước, cụ thể là:
- 01 ca bệnh tại tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.
- 02 ca bệnh tại tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc.
- 01 ca bệnh tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức.
- 01 ca bệnh tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành.
1

(2)

468 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 10 ca bệnh cộng đồng,
269 ca lây cảnh.
(3)

Trong ngày có 5.202 mẫu xét nghiệm; kết quả: 05 mẫu dương tính, 4.981 mẫu
âm tính, 216 mẫu đang chờ kết quả.
(4)

Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú: 535 người; đang cách ly
tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự: 6.183 nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước
khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập người.
(5)

Trong đó: bệnh nhân COVID-19 đang điều trị: 235 người; đối tượng có yếu tố
dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 31 người.
(6)

Trong đó: đối tượng F2: 2.554 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 4.063 người.

2. Công tác truy vết, giám sát trong ngày
Liên quan đến các ca bệnh công bố trong ngày: có 05 trường hợp F1 được
giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.
3. Hỗ trợ miễn cước phí cuộc gọi đến tổng đài 1022 tỉnh Quảng Nam
Nhằm tạo điều kiện cho người dân được hỗ trợ giải đáp thông tin về dịch bệnh, các
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong phòng
chống dịch Covid-19 qua Tổng đài 1022 (số điện thoại 02351022), hưởng ứng lời kêu
gọi của UBND tỉnh Quảng Nam, từ ngày 10/8/2021, Tổng công ty dịch vụ viễn thông
(VNPT), Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty viễn thông
Mobifone, Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile đã triển khai chương
trình hỗ trợ miễn cước phí cuộc gọi đến tổng đài 1022 tỉnh Quảng Nam.
Chính thức từ ngày 13/8/2021, tất cả các cuộc gọi từ các thuê bao của các nhà mạng
đến tổng đài 1022 tỉnh Quảng Nam đều được miễn cước phí cuộc gọi.
4. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam

2

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan
TT

01

Thông tin chung
BN 399181 - T.T.M.T (1970), là F1 của
BN 313406 (công bố ngày 20/8/2021), BN
324353 và BN 324354 (công bố ngày
21/8/2021)
- Giới tính: Nữ;

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

Cách ly tập trung từ ngày 20/8/2021, lấy mẫu lần 2

- Địa chỉ: Cẩm Tú, Quế Thọ, Hiệp Đức
- Nghề nghiệp: Buôn bán tạp hoá
BN 399182 - L.T.T (1995), là F1 của BN
266203 (công bố ngày 14/8/2021)
02 - Giới tính: Nữ;

Cách ly tập trung từ ngày 13/8/2021, lấy mẫu lần 4

- Địa chỉ: Khối 4, Vĩnh Điện, Điện Bàn
- Nghề nghiệp:
BN 399183 - N.S (1945), là F1 của BN
348993 ( công bố ngày 23/8/2021)
03

- Giới tính: Nam;
- Địa chỉ: Hoà Hữu Đông, Đại Hồng,
Đại Lộc

Cách ly tập trung từ ngày 23/8/2021, lấy mẫu lần 2

- Nghề nghiệp: Nông

3

BN 399184 - B.T.T.H (1982), là F1 của
BN 265468 (công bố ngày 14/8/2021)
04 - Giới tính: Nữ;

Cách ly tập trung từ ngày 13/8/2021, lấy mẫu lần 2

- Địa chỉ: Hà Vy, Đại Hồng, Đại Lộc
- Nghề nghiệp: Buôn bán quán ăn
BN 399185 - Đ.Đ.M (2015), là đối tượng
F1
05 - Giới tính: Nam;

Cách ly tập trung từ trước, lấy mẫu lần 2

- Địa chỉ: Tam Hải, Núi Thành
- Nghề nghiệp: còn nhỏ
Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ
sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài
tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh.
Xin cảm ơn!
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