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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 124 

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

(Ngày 29/8/2021) 

 

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 29/8/2021, như sau: 

1. Về ca bệnh, công tác cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm 

 

TT Mục 

Số đang 

được 

cách ly 

Số phát sinh 

mới trong 

ngày 

Tích lũy 

Tính từ 

18/7/2021 

đến nay 

Tính từ 

29/4/2021 

đến nay 

Từ đầu 

mùa dịch 

đến nay 

1 Số ca bệnh  04
(1)

 485
(2) 

523 639 

2 Số mẫu xét nghiệm  3.927 
(3) 

174.154 231.986 340.161 

3 Cách ly y tế tập trung 4.534 
(4)

 61 20.326 34.961 49.425 

4 Cách ly tại cơ sở y tế 257
(5) 

24 678 795 1.734 

5 Cách ly tại nhà 6.653
 (6) 

821 13.378 59.105 126.138 

(1)
04 ca bệnh công bố trong ngày (BN423227 đến BN423230), cụ thể là:  

- 02 ca bệnh tại xã Đại Hồng và xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc: là đối tượng 

F1 đã được cách ly tập trung từ trước. 

- 01 ca bệnh tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức: là đối tượng F1 đã được cách 

ly tập trung từ trước. 

- 01 ca bệnh là công dân nhập cảnh Từ Nhật Bản về ngày 28/8/2021, được 

cách ly tập trung tại khách sạn Memories, TP Hội An. 
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(2)
 485 ca bệnh công bố từ 18/7/2021 đến nay, cụ thể: 10 ca bệnh cộng đồng,  

285 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ 

các tỉnh và 31 ca nhập cảnh. 

(3)
 Trong ngày có 3.927 mẫu xét nghiệm; kết quả: 04 mẫu dương tính, 3.858 mẫu 

âm tính, 65 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: 3.999 người. 

(5)
 Trong đó: bệnh nhân COVID-19 đang điều trị: 224 người; đối tượng có yếu tố 

dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế: 33 người. 

(6)
 Trong đó: đối tượng F2: 2.222  người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 4.431 người. 

2. Công tác truy vết, giám sát trong ngày 

  Liên quan đến các ca bệnh công bố trong ngày: có 11 trường hợp F1 được 

giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. 

3. Thông tin về ca bệnh tại Quảng Nam 
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TT 
Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 

huyện 

Xã/ 

phường 
Địa điểm 

Mốc  

thời gian 

01 

BN 423227 – N.T.M.H (1984), là F1 của 

BN 324361 ( công bố ngày 21/8/2021), BN 

369925 ( công bố ngày 25/8/2021) 

- Giới tính: Nữ;  

- Địa chỉ: Hóa Trung, Quế Thọ, Hiệp Đức 

- Nghề nghiệp:  Làm tóc 

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

02 

BN 423228 – N.T.B.S (1996), là F1 BN 

337593 (công bố ngày 22/8/2021) 

- Giới tính: Nam;  

- Địa chỉ: Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp:  Nhân viên văn phòng 

Cách ly tập trung từ ngày 22/8/2021,  lấy mẫu lần 2 

03 

BN 423229 – T.T.T (1987), là F1 BN 

279979 (công bố ngày 16/8/2021) 

- Giới tính: Nữ;  

- Địa chỉ: Ngọc Thạch, Đại Hồng, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp:  Nội trợ 

Cách ly tập trung từ ngày 15/8/2021,  lấy mẫu lần 2 
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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! 

04 

BN 423230 – Đ.C.V (1992), ca bệnh nhập 

cảnh từ Nhật Bản 

- Giới tính: Nam;  

- Địa chỉ: Xóm 9, Diễn Thành, Diễn Châu, 

Nghệ An 

- Nghề nghiệp:   

Cách ly tập trung từ ngày 28/8/2021, lấy mẫu lần 1 
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