Những hiện tượng tại Lào Cai trở về từ BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2
đều âm tính với SARS-CoV-2
(Thứ sáu, 07/05/2021 15:15)

Theo Trung tâm làm chủ bệnh tật tỉnh Lào Cai (CDC), những hiện tượng trở về từ Bệnh
viện Thuốc Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Đông Anh đã có kết quả âm tính lần 1 với SARSCoV-2.
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, có 19 hiện tượng người Lào Cai trở về từ Bệnh
viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 .
Trong đấy, 16 hiện tượng có kết quả âm tính lần 1 và 3 tình trạng có kết quả âm tính lần 2.
Theo danh sách Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh gửi ngày 6/5 (5 trường
hợp cách ly ở Trung đoàn 254 cũng như 1 tình trạng cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, còn 3
tình trạng cách ly trị sùi mào gà do đã về 20 ngày).
10 hiện tượng tự khai báo y tế (2 tình trạng hiện đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 7
trường hợp cách ly tại Trung đoàn 254 và 1 trường hợp cách ly ở nhà do đã trở về 20 ngày).

Đảm bảo khoảng cách khi lấy loại xét nghiệm COVID-19.
Cũng trong ngày 6/5, qua điều tra một số hiện tượng tiếp xúc với người mắc bệnh bị COVID-19
trên địa bàn thị xã Sa Pa, huyện Bảo Thắng, Bảo Yên và thành phố Lào Cai, ngành y tế ghi nhận

mới 185 trường hợp F1 bệnh sùi mào gà, lũy kế 242 hiện tượng, đã lấy 171 loại xét nghiệm, tới
nay đã có kết quả 159 dòng âm tính với SARS-CoV-2.
song song đó, ghi nhận 439 trường hợp F2, lũy kế 925 hiện tượng, tất cả cách ly ở nhà (có 1 tình
trạng cách ly tại Trung đoàn 254), đã lấy 783 mẫu xét nghiệm, kết quả 486 loại âm tính với
SARS-CoV-2, còn 297 loại chưa có kết quả.

