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THÔNG BÁO KHẨN
Tìm người liên quan đến các trường hợp F0 Nịnh Thị Lụa,
Trần Văn Hòa, Trần Thị Mai Uyên xóm Hương Bảo 3,
xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Ủy ban nhân dân xã Quy Kỳ thông báo tìm người liên quan đến các
trường hợp F0 là bà Nịnh Thị Lụa, ông Trần Văn Hòa, cháu Trần Thị Mai
Uyên, địa chỉ thường trú tại xóm Hương Bảo 3, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa,
tỉnh Thái Nguyên và các trường hợp F1 liên quan đến các trường hợp F0 trên
(có danh sách cụ thể kèm theo).
1. Lịch trình di chuyển của F0 Nịnh Thị Lụa, xóm Hương Bảo 3,
xã Quy Kỳ như sau:
- Ngày 31/12/2021 Bà Ninh Thị Lụa từ công ty về thăm gia đình tại
xóm Hương Bảo 3, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa. Khi về bà đã được test
nhanh kháng nguyên SASR-Cov2, kết quả âm tính.
- Khoảng 9h00’ đến 11h00’ ngày 01/01/2022 bà Nịnh Thị Lụa đến cửa
hàng xe máy Thanh Giang để mua xe máy, tiếp xúc có đeo khẩu trang .
- Khoảng 13h30’ đến 17h00’ ngày 01/01/2022 đi xuống nhà bố, mẹ đẻ
tại thôn Bản Hin, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên chơi có tiếp
xúc với bố đẻ là: Nịnh Văn May, SN 1962; mẹ đẻ là: Lường Thị Thái; em trai
là: Nịnh Văn Thơ.
- Ngày 02/01/2022 đi làm việc tại công ty DREM TECH - KCN VI
SÍP-Từ Sơn-Bắc Ninh, được xét nghiệm PCR vào hồi 12h00’ ngày
03/01/2022, đến ngày 04/01/2022 có kết quả dương tính.
2. Lịch trình di chuyển của F0 ông Trần Văn Hòa và cháu Trần Thị
Mai Uyên xóm Hương Bảo 3, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
- Ông Trần Văn Hòa Hòa và cháu Trần Thị Mai Uyên là chồng và con
của F0 Ninh Thị Lụa (Công nhân của công ty DREM TECH - KCN VI SÍP Từ Sơn - Bắc Ninh).
- Ngày 31/12/2021, bà Ninh Thị Lụa đi từ công ty về nhà nghỉ tết
dương lịch, trong thời gian ở nhà có tiếp xúc với chồng và con là ông Trần
Văn Hòa và cháu Trần Thị Mai Uyên. Ngày 05/01/2021, bà Nịnh Thị Lụa
xuống công ty làm vệc và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả khẳng định dương tính
với SARS-COV-2. Ngay sau khi nhận được thông tin báo bà Nịnh Thị Lụa có
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kết quả dương tính với SARS-COV-2, ông Trần Văn Hòa và cháu Trần Thị
Mai Uyên cùng những người trong gia đình đã ra trạm Y tế xã khai báo lúc
18h00’ và được cán bộ Trạm y tế thực hiện làm test nhanh kháng nguyên
SASR-CoV-2, kết quả cho thấy ông Trần Văn Hòa và cháu Trần Thị Mai
Uyên nghi ngờ dương tính với SARS-COV-2.
- Nhận được thông tin từ Trạm y tế xã Quy Kỳ, sáng ngày 06/01/2022,
Trung tâm y tế huyện Định Hóa đã cử cán bộ đến lấy mẫu xét nghiệm RTPCR cho ông Trần Văn Hòa và cháu Trần Thị Mai Uyên, đến chiều cùng ngày
cho kết quả xét nghiệm 02 trường hợp trên dương tính với SARS-CoV-2.
3. Các trường hợp F1 có liên quan đến các ca F0
(Có danh sách các trường hợp F1 kèm theo)
Đề nghị các xã, thị trấn liên quan và các xóm trên địa bàn thông báo rộng
rãi lịch trình di chuyển của các ca bệnh F0 và các trường hợp F1 có liên quan đến
các ca bệnh để nhân dân biết, kịp thời khai báo với cơ sở y tế và được hướng dẫn
cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định./.
Nơi nhận:
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã;
- TTCH phòng chống dịch Covid-19 xã;
- Các xã trên địa bàn huyện;
- BTCB xóm;
- Trưởng xóm;
- Tổ tự quản xóm;
- Lưu: VP./.
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