Thêm 2 công nhân Công ty Canon Việt Nam bị
COVID-19
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TTO - Liên quan đến ca F0 ở Công ty TNHH Canon Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh đã truy
vết, rà soát cũng như tìm ra thêm 2 công nhân dương tính với COVID-19.




Nữ nhân viên y tế tại nhà thuốc Bắc Ninh mắc ngất lúc đi lấy mẫu tại vùng dịch lớn
Bắc Ninh lùi thời gian thi vào lớp 10 vì COVID-19
Chiều 11-5, thêm 30 ca COVID-19 ở 6 tỉnh thành, riêng Bắc Ninh 20 ca

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tư vấn cách trị sùi mào gà tại nhà cho công nhân Công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam trong đêm 11-5 - Ảnh: CDC Bắc Ninh
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, tính đến 6h ngày 12-5,
toàn tỉnh đã ghi nhận 123 ca mắc COVID-19.
Đáng chú ý, có thêm 2 tình trạng của Công ty TNHH Canon Việt Nam (ở Quế Võ) dương
tính bệnh sùi mào gà với COVID-19 do có liên quan đến BN 3357 (chị Nguyễn Xuân T., công
nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam, quê tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành).
Liên quan đến BN 3357, thông qua điều tra dịch tễ, ngày 3-5, chị T. Đi cùng xe tải nhỏ (ngồi ghế
phụ) với bệnh nhân Ngô Huy T. (BN3288) ra Hà Nội lấy hàng.
Từ chiều 4-5 tới hết ngày 6-5, chị T. đến làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam - Nhà
máy Quế Võ.

Sáng 5-5, chị T. Nghỉ ở nhà và có đến Trường mầm non khu 2 Mão Điền gặp các cô giáo, hiện
các cô giáo đã cách ly tập trung.
Tối 6-5, trên đường đi làm về, chị T. Có rẽ vào mua đồ ở siêu thị Vinmart đầu cầu Bồ Sơn,
phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh (tiếp xúc nhân viên thu ngân) sau đấy về thẳng nhà.
Ngày 7-5, chị T. tại nhà và được lấy mẫu gộp lần 1 tại nhà ở Mão Điền. Kết quả mẫu gộp dương
tính, người mắc bệnh được lấy dòng lại lần 2 vào ngày 8-5.
Ngày 9-5 bệnh nhân có kết quả dương tính với virút SARS-CoV-2, được chuyển trị liệu tại Bệnh
viện dã chiến Gia Bình.
qua điều tra, truy vết, bộ phận chức năng rà soát được 40 F1, 533 F2 cũng như đã lấy 1.998 mẫu
xét nghiệm, kết quả có 2 hiện tượng dương tính đêm ngày 11-5. như vậy, đến nay Công ty Canon
đã có 3 ca mắc COVID-19.
Liên quan đến 2 ca bị COVID-19 là công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
(KCN Yên Phong, huyện Yên Phong), trong tối 11-5 đã truy vết, rà soát được 49 F1 cũng như
1.166 F2. Đã lấy loại xét nghiệm cho 1.160 loại xét nghiệm test nhanh cho các hiện tượng F1, F2
và công nhân của công ty (đã có kết quả âm tính).
Đối với ca bị tại Công ty TNHH công nghệ Johnson Health Việt Nam (huyện Thuận Thành),
truy vết, rà soát được 27 F1, 589 F2, đã lấy 2.800 mẫu xét nghiệm cũng như đang chờ kết quả.

