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bệnh 3141 mắc COVID-19 
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TTO - Tối 8-5, ông Huỳnh Văn Dõng, giám đốc Trung tâm làm chủ bệnh tật tỉnh 

Khánh Hòa, cho biết vừa ra văn bản đề nghị các người liên quan đến người mắc 

bệnh 3141 bị COVID-19 cần khai báo y tế cũng như liên hệ với các trung tâm y 

tế nhà thuốc để được chỉ dẫn. 

• TP.HCM truy tìm 2 người nhập cảnh lậu cùng bệnh nhân COVID-19 

Theo đó bệnh nhân 3141 được ghi nhận mắc COVID-19 sáng nay tại tỉnh Bắc Ninh, bệnh 

nhân là nam, 27 tuổi. Từ ngày 1 tới 2-5, người mắc bệnh đến TP Nha Trang (Khánh Hòa) 

nghỉ ngơi, vui chơi trước lúc lên Đà Lạt và hỏi về cách trị sùi mào gà tại nhà. 

Để thực hiện giám sát, quản lý người tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ 

Y tế, Trung tâm làm chủ bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đề nghị những người liên quan tới người bị 

bệnh 3141 cần gọi điện thoại đến cơ quan y tế gần nhất. 

hay gọi điện đến những đường dây nóng: Trung tâm làm chủ bệnh tật tỉnh Khánh Hòa: 

0911662233 - Bộ Y tế: 1900 9095. Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với 

mình. Khai báo y tế trực tuyến, hay tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ cũng như thường xuyên 

cập nhật tình trạng sức khỏe về bệnh sùi mào gà. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh 

báo nguy cơ lây truyền COVID-19:. 

Lịch trình của người bệnh 314: 

Ngày 1-5: người mắc bệnh đi trên chuyến bay VN1559 lúc 16h5 từ Nội Bài đến Cam Ranh. 

lúc 17h45, đi taxi từ sảnh sân bay Cam Ranh về khách sạn Pearl City, số 7 Hoàng Diệu, Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang. 19H10 đi ăn tối tại nhà hàng Asian, địa chỉ 17 Hoàng Diệu, Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang. 

Ngày 2-5: lúc 8h đến 15h, người bệnh đi chơi ở Vinpearl, đi xe taxi màu vàng không nhớ 

biển số, ăn trưa tại nhà hàng Lotte. 17H người bị bệnh đi Đà Lạt của Hãng xe Limousine 

Khanh Phong, số xe 51B 41365. Dọc con đường dừng ăn, không nhớ tên nhà hàng. 20H30 

người bệnh đến Đà Lạt. 
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