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Kon Tum, ngày 17 tháng 3 năm 2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ (số 10)
Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của hai trường hợp cư trú
tại đường Hoàng Văn Thụ, tổ 6, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Y dược cổ truyền –
Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum
________

1. Về việc xin đính chính một số sai sót về thời gian do lỗi đánh máy
văn bản trong Thông cáo báo chí của Sở Y tế được phát hành sáng ngày
17/3/2020
Sáng ngày 17/3/2020, Sở Y tế phát hành Thông cáo báo chí về kết quả xét
nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp đang được cách ly y tế, do sai sót
trong khâu đánh máy về thời gian (năm) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon
Tum lấy mẫu xét nghiệm của các trường hợp được cách ly y tế, Sở Y tế thành
thật xin lỗi quý cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Sở Y tế xin đính chính lại như sau: Năm 2019 được đính chính lại là năm
2020, cụ thể về thời gian Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum lấy mẫu
xét nghiệm như sau: Trường hợp thứ nhất, ngày 11/3/2020; trường hợp thứ hai,
ngày 12/3/2020; trường hợp thứ ba, ngày 11/3/2020; trường hợp thứ tư, ngày
13/3/2020.
2. Sơ lược về hai trường hợp cư trú tại đường Hoàng Văn Thụ, tổ 6,
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đang được cách ly y
tế tại Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum
Hai trường hợp này là vợ chồng, 62 tuổi, cư trú tại đường Hoàng Văn
Thụ, tổ 6, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Ngày 20/01/2020, hai vợ chồng đi thăm con tại Tiểu bang California, Hoa
Kỳ.
Ngày 02/3/2020, từ Hoa Kỳ về Việt Nam, quá cảnh 02 giờ tại sân bay
Changi Singapore, nhập cảnh về Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, lúc 10 giờ
ngày 03/3/2020, sau đó về lưu trú tại 264 đường Cao Thắng, phường 12, quận
10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 04/3/2020, từ sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh về
sân bay Plei Ku, tỉnh Gia Lai, lúc 10 giờ, sau đó đi ô tô của gia đình về Kon
Tum.
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Ngày 04-11/3/2020 ở tại nhà riêng, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 6, phường
Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Thời gian này, cả 2 vợ chồng
hạn chế tiếp xúc người tại nơi cư trú.
Ngày 11/3/2020, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum giám sát, điều tra
yếu tố dịch tễ tại nhà, đã vận động, hướng dẫn và hai trường hợp này đồng ý
thực hiện tự cách ly tại nhà.
Ngày 14/3/2020, do bị đau họng, ho, nên hai trường hợp này được nhân
viên y tế hướng dẫn tới Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng
khám, điều trị và được cách ly tại đây.
Ngày 14/3/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum lấy mẫu xét
nghiệm của hai trường hợp này gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để làm
xét nghiệm.
3. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2
Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên:
Cả hai trường hợp trên đều âm tính (-) với SARS-CoV-2.
Hiện tại, sức khỏe của hai trường hợp trên đều ổn định, không có các triệu
chứng của COVID-19. Do đã hết thời gian cách ly y tế tại Bệnh viện Y dược cổ
truyền – Phục hồi chức năng, nên đối tượng được về nhà tự theo dõi sức khỏe
trong 7 ngày theo sự hướng dẫn của cán bộ y tế.
Sở Y tế trân trọng thông báo đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon
Tum được biết./.
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