
Bệnh viện K: 2400 mẫu xét nghiệm đã âm tính với SARS-CoV-2 
(Chủ nhật, 09/05/2021 07:30) 

Theo thông tin từ Thuốc Bệnh viện K, cập nhật đến rạng sáng ngày 9/5, trong số hơn 4.000 
mẫu xét nghiệm đã có 2.400 dòng âm tính với virút SARS-CoV-2. Số mẫu còn lại đang được 
tích cực, thần tốc xét nghiệm đế nhanh chóng có kết quả. 

Sau khi tiến hành phong toả, cách ly phòng chống dịch -5h30 sáng ngày 7/5 (hiện Bệnh viện 
K đã ghi nhận 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, chưa có nhân viên y tế nào bị bệnh), Bệnh 
viện K quyết tâm thần tốc lấy loại xét nghiệm hoàn toàn hơn 4.000 người bị bệnh, người nhà 
bệnh nhân, cán bộ nhân viên y tế, người lao động tại những cơ sở của bệnh viện và lên 
phương án sẵn sàng trị liệu, chăm sóc, đảm bảo cuộc sống của hơn 4000 người cách ly tại 
bệnh viện trong 24h kể từ lúc phong toả, cách ly. 

 

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ở Bệnh viện K 

đến rạng sáng ngày 9/5, trong số hơn 4.000 loại xét nghiệm bằng phương thức PCR đã có 
2.400 mẫu âm tính với virút SARS-CoV-2. Số loại còn lại đang được tích cực, thần tốc xét 
nghiệm đế nhanh chóng có kết quả. 

Công tác truy vết, khoanh ở vùng dập dịch vẫn được triển khai quyết liệt, khẩn trương để 
đảm bảo an toàn về cách trị sùi mào gà tại nhà, tránh lây nhiễm chéo tại bệnh viện. 

Bệnh viện cũng đã hình thái giải phẫu giãn cách nhiều nhất, vận động người nhà, người mắc 
bệnh nhẹ đến những đơn vị cách ly; luôn đảm bảo việc chữa trị cho người bệnh cũng như từ 
suất cơm, nước uống, xà phòng, khăn mặt, bàn chải đánh răng...cả người mắc bệnh, người 
nhà người bị bệnh, cán bộ y tế đều đồng lòng chung sức chống dịch. 

Cán bộ làm công tác xét nghiệm tại Bệnh viện K không ngừng tay để các loại kịp thời có kết 
quả sùi mào gà 

Trước đó, sáng 7/5, Bệnh viện K đã có quyết định về việc tạm thời cách ly những đơn vị phục 
vụ công tác chống dịch COVID-19 tại bệnh viện. Theo đấy, tạm thời cách ly những đơn vị 
gồm nhân viên y tế, người lao động, người bệnh và người nhà bệnh nhân tại ba cơ sở Bệnh 
viện K để phục vụ cho công tác chống dịch. 

Thời gian cách ly từ 5 giờ 30 phút sáng 7/5. Bệnh viện điều kiện các đơn vị liên quan có trách 
nhiệm bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng cá nhân, sinh hoạt cho các người cách ly. Ngay 
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sau đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng như GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ 
trưởng Bộ Y tế cùng PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, 
ThS Nguyễn Trọng Khoa- Phó Cục trưởng Cục Quản lý thăm khám trị bệnh... Đã tới thăm 
khám, đưa ra phương án chỉ đạo công tác khoanh ở tại vùng dập dịch nhanh chóng, hiệu quả 
nhất. 

Nỗ lực thần tốc xét nghiệm những dòng bệnh phẩm sàng lọc COVID-19 tại Bệnh viện K 

Liên quan đến công tác phòng chống dịch của Bệnh viện K, để khẩn trương, chủ động phát 
hiện ra, ngăn chặn dứt điểm dịch COVID-19 có khả năng lây lan ra một số địa phương qua 
một số người đã từng tới Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều ) chữa trị, đi khám, Cục Y tế dự 
phòng- Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế ( bộ phận thưởng trực Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố) chỉ đạo những đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền, công an địa phương cũng như tổ COVID cộng đồng để rà soát tất cả một số 
người ở địa phương đã từng điều trị, thăm khám, đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) trong 
thời gian từ ngày 22/4/2021 tới 06/5/2021. 
 
Thực hiện lấy loại xét nghiệm SARS-CoV-2 tối thiểu 2 lần ( lần đầu ngay khi phát hiện tại địa 
phương , lần 2 vào ngày thứ 21, cách ly ở nhà, nơi lưu trả đủ 21 ngày kể từ ngày tóm lại rời 
khỏi Bệnh viện , sau đấy tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo . 
 
Riêng với những người từng tới các khoa, phòng có ghi nhận người bị COVID-19 ở Bệnh 
viện K (cơ sở Tân Triều) thì lấy dòng xét nghiệm, cách ly tập trung cũng như thực hiện các 
giải pháp phòng bệnh như các người có tiếp xúc gần với người bị COVID-19 theo quy định 
hiện hành . 

 


