
Nghi Covid-19 ở Hà Nội 

8 ca nghi nhiễm mới gồm hai người lây từ Hưng Yên, Bắc Ninh; một đi chung chuyến bay với 

vợ chồng bệnh nhân từ thuốc Đà Nẵng; cũng như 5 người lây từ hai bệnh viện. 

 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết như trên sáng 14/5. một số ca bệnh chưa 

được Bộ Y tế ghi nhận, do đó xếp vào nhóm nghi nhiễm về trị sùi mào gà tại nhà. 

Nam thanh niên 33 tuổi, sống ở Quang Hiền, Hiền Giang, Thường Tín, từ ngày 3/5 tới 6/5, đi 

làm cũng như tiếp xúc "bệnh nhân 3677" quê Hưng Yên. Sau đó, anh mắc sốt cũng như đau đầu, 

những ngày sau mệt mỏi. tới 13/5, anh mắc sùi mào gà mất vị giác và khứu giác. Sáng 14/5, anh 

nhận kết quả dương tính nCoV. 

Cụ bà 79 tuổi, thường trú tại đường Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân. Bà đi chuyến bay 

VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 2/5, ngồi ghế số 11G, trên máy bay có người sau này là 

"bệnh nhân 3633" (một trong hai vợ chồng du lịch Đà Nẵng ra Hà Nội). Ngày 13/5, bà được cách 

ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 14/5, 

xét nghiệm dương tính nCoV. 

Nam thanh niên 24 tuổi, sống tại Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là kỹ sư của Công ty 

Canon tại Quế Võ, Bắc Ninh. Ngày 11/5, anh xét nghiệm âm tính nCoV, được cách ly tập trung 

ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, Nam Từ Liêm. đến 13/5, người này sốt cao, xét nghiệm 

dương tính nCoV. 
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Cô gái 28 tuổi, sống ở thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh. Cô gái tiếp xúc với "bệnh nhân 3022" 

trong chùm lan truyền từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lần cuối vào ngày 3/5. Sau đấy, 

CDC Hà Nội xét nghiệm âm tính lần một cũng như được cách ly tập trung ở khu Nhà tại sinh 

viên Tứ Hiệp, Thanh Trì vào ngày 5/5. Ngày 13/5, cô bị sốt 38,1 độ, ho, đau đầu, được chuyển 

Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 14/5, cô nhận kết quả xét nghiệm dương tính nCoV. 

Bốn người khác thuộc chùm lây nhiễm từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, gồm: 

Nam, 66 tuổi, quê tại Trực Ninh, Nam Định, đến chăm người nhà là "bệnh nhân 3102", tại khoa 

Gan Mật Tụy từ ngày 27/4. Ngày 6/5, ông xét nghiệm âm tính lần một, được chuyển cách ly tập 

trung ở khu Thành An, Thanh Trì. Sau đó, ông ho, mệt, ngày 13/5 xét nghiệm dương tính nCoV. 

Nữ, 57 tuổi, quê ở Hoa Lư, Ninh Bình, tới Bệnh viện K chăm người nhà là "bệnh nhân 3106" từ 

ngày 3/5. Bà xét nghiệm âm tính nCoV lần một vào ngày 6/5, sau đấy bị ho, sốt, ngứa họng, đến 

13/5 nhận kết quả xét nghiệm dương tính. 

Nam, 67 tuổi, quê tại Giao Thủy, Nam Định, là người mắc bệnh trị liệu tại Bệnh viện K, cách ly 

cách ly tập trung ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, Nam Từ Liêm. Ngày 13/5, ông bị sốt 

38,5 độ, xét nghiệm dương tính nCoV. 

Nữ, 39 tuổi, quê ở Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình, là người mắc bệnh của khoa Nội 2. Ngày 

6/5, chị đến bệnh viện để điều trị định kỳ. Gày 7/5 kết quả xét nghiệm nCoV âm tính. Ngày 12/5, 

chị đi cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Tây Mỗ, Nam Từ Liêm. Ngày 13/5, CDC Hà 

Nội thông báo chị xét nghiệm dương tính nCoV. 

Bộ Y tế sáng 14/5 ghi nhận thêm 30 ca dương tính nCoV. Trong đấy, Hà Nội ghi nhận 179 ca, 

bao gồm 88 ca từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng như 16 ca ở Bệnh viện K. 

 

 


