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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Kon Tum, ngày 27 tháng 02 năm 2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về thực hiện cách ly y tế đối với người về từ Hàn Quốc
________

Ngày 26/02/2020, Sở Y tế tỉnh Kon Tum nhận được thông tin trên địa bàn
thành phố Kon Tum có 03 trường hợp (trong đó người Hàn Quốc: 02, người
Việt Nam: 01) có yếu tố dịch tễ với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona (COVID-19), như sau:
1. Hai trường hợp người Hàn Quốc: Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam,
có đến khu vực Deagu của Hàn Quốc; nhập cảnh vào Việt Nam ngày
23/02/2020 qua Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cùng ngày đến Sân bay Plei Ku,
tỉnh Gia Lai và về thành phố Kon Tum.
2. Trường hợp thứ 3: Là công dân Việt Nam, làm phiên dịch viên cho 02
người Hàn Quốc nói trên từ ngày 23 - 26/02/2020 tại thành phố Kon Tum.
Theo quy định của Bộ Y tế tại Công văn số 868/BYT-DP ngày
24/02/2020 về việc hướng dẫn cách ly người về từ Hàn Quốc, những trường hợp
nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang, Hàn
Quốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam phải được cách ly
tại khu cách ly tập trung của tỉnh, áp dụng cho các trường hợp nhập cảnh vào
Việt Nam từ ngày 09/02/2020 (trường hợp công dân Việt Nam được vận động
cách ly theo vì có yếu tố tiếp xúc là phiên dịch viên).
Do đó, tỉnh Kon Tum đã tiến hành cách ly y tế đối với 03 trường hợp nêu
trên tại khu cách ly tập trung của tỉnh vào lúc 17 giờ ngày 26/02/2020; hiện nay,
sức khỏe của 03 trường hợp này ổn định, không có các triệu chứng của bệnh
COVID-19.
Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế thành
phố Kon Tum tiến hành rà soát các đối tượng tiếp xúc gần với 3 trường hợp trên
để vận động tự cách ly tại nhà.
Sở Y tế trân trọng thông báo đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon
Tum được biết./.
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