
UBND XÃ HÀ THANH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19

Số:          /TB-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hà Thanh, ngày 08  tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO 
Trường hợp Fo Nguyễn Văn Quang  và các trường hợp F1 tiếp xúc gần  

trường hợp F0 Nguyễn Văn Quang tại thôn Tri Lễ, xã Hà Thanh

I. Thông tin cá nhân

Họ và tên:    Nguyễn Văn Quang         Giới tính: Nam
Sinh ngày:        21/02/1995                      Số điện thoại: 0931521370
Địa chỉ : Thôn Tri lễ, Hà Thanh,  huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.
 Nghề nghiệp : Công nhân công ty LG Display-An dương –Hải phòng
Lịch sử tiêm vắc xin : Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19.
II. Lịch trình di chuyển:
 Hàng ngày đi làm tại công ty LG Display Hải Phòng và đi về phòng trọ ở 

Hoàng Lâu- Hồng Phong - An Dương Hải Phòng. Thường xuyên được xét nghiệm 
covid bằng test nhanh và PCR tại công ty.

Tối ngày 05/01/2022 Nguyễn Văn Quang về nhà ăn cơm tối cùng gia đình 
gồm bố mẹ và anh trai tại Thôn Tri Lễ xã Hà Thanh.  

 Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2022 Nguyễn Văn Quang đi xe máy cá nhân 
đến tiêm phòng vắc xin mũi 3 ở công ty LG Display Hải Phòng được chỉ định test 
nhanh sàng lọc trước tiêm cho kết quả nghi ngờ dương tính.

Ngay Sau đó công dân được lấy lại mẫu đơn  bằng PCR .
Trong khi chờ kết quả lúc 10 giờ ngày 06/01/2022 Anh quang về nhà tự 

cách ly tại nhà riêng thôn Tri Lễ, xã Hà Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương để chờ kết quả 
khẳng định. 

Đến 15h40p ngày 07/01/2022 anh Quang gọi điện báo trạm y tế xã là kết 
quả dương tinh covid. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin A quang báo Trạm y tế đã tìm hiểu và bảo 
A quang cung cấp đầy đủ kết quả xét nghiệm để làm căn cứ gửi lên BCĐ xã, BCĐ 
huyện nhưng không được đầy đủ mà chỉ có 1 kết quả test nhanh dương tính.

Trạm y tế đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạoTrung tâm y tế tiếp tục cho lấy 
lại mẫu 2 lần đủ để làm căn cứ khẳng định.

Lần 1 lúc 16 giờ 30 phút ngày 7/1/2022 Test nhanh kết quả dương tính
Lần 2 lúc 23 giờ 30 phút ngày 7/1/2022 Test nhanh kết quả dương tính

III. THÔNG TIN TIẾP XÚC GẦN



STT Họ và tên Năm 
sinh Địa chỉ Quan hệ SĐT

1 Nguyễn Văn Trịnh 1963 Tri lễ Bố đẻ 0702161909

2 Vũ Thị Lanh 1968 Tri lễ Mẹ đẻ

3 Nguyễn Văn Cảnh 1988 Tri lễ Anh trai

Vậy Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 xã Hà Thanh thông báo 
những công dân đã từng tiếp xúc gần với F0 là anh Nguyễn Văn Quang và các F1 
Là ông Nguyễn Văn Trịnh, bà Vũ Thị Lanh, Ông Nguyễn Văn Cảnh trong khoảng 
thời gian từ ngày 05/01/2022 trở lại đây lập tức thực hiện việc khai báo y tế tại 
trạm y tế xã Hà Thanh.

Mọi hành vi không khai báo y tế hoặc khai báo y tế chậm trễ, khai báo y tế 
không trung thực sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Công an, Trạm y tế xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Thức
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