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TTO - Tối 11-5, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa xác nhận một số tài xế 

lái 3 xe taxi chở người bệnh COVID-19 ở Khánh Hòa đều đã được xác định, cách ly theo quy định về 

phòng dịch tại nhà thuốc. 

 Khánh Hòa thông tin truy vết người mắc bệnh COVID-19 có chậm? 
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Theo CDC Khánh Hòa, tính đến chiều tối 11-5, một số đơn vị, bộ phận khả năng của tỉnh đã truy 

vết xác định được 625 người có tiếp xúc về cách trị sùi mào gà tại nhà, liên quan tới nam người 

bị bệnh 3141 (ở Bắc Ninh) tới Khánh Hòa trong dịp nghỉ lễ, từ chiều 1-5 cũng như rời TP Nha 

Trang đi Đà Lạt vào chiều 2-5 vừa qua. 

Trong số người nêu trên, có 113 người thuộc diện F1 của người mắc bệnh COVID-19 số 3141. 

Tất cả hiện tượng F1 vừa nêu đều đã đưa đi cách ly tập trung cũng như đều được xét nghiệm lần 

1, có kết quả âm tính SARS-CoV-2, âm tính bệnh sùi mào gà 

Còn 512 người thuộc diện F2 của người mắc bệnh 3141 đều đã thông báo cho địa phương quản 

lý, theo dõi cách ly ở nhà theo quy định. 

Hiện nay, CDC Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục truy vết cả trong và bên ngoài tỉnh để xác định các 

người thuộc diện F1, F2 của người bệnh COVID-19 kể trên. 

https://www.nhathuocanhkim.com/
https://suimaoga.webflow.io/posts/chua-sui-mao-ga-bang-dan-gian-tai-nha-don-gian
https://www.nhathuocanhkim.com/s/benh-sui-mao-ga


Một trong những thông tin truy vết liên quan đến người bệnh COVID-19 số 3141 chưa công bố 

được ngay từ thông báo đầu tiên và cả trong những ngày qua, khiến khá nhiều người vẫn đang 

trăn trở, phản ánh "e ngại, tránh đi taxi", đó là vì chưa biết kiến thức dễ thấy về những xe taxi đã 

chở người bị bệnh COVID-19 chuyển động trong thời gian đến Khánh Hòa cũng như TP Nha 

Trang. 

Tối 11-5, lãnh đạo CDC Khánh Hòa xác nhận cả 3 xe taxi đã chở bệnh nhân 3141 vận động ở 

Khánh Hòa và TP Nha Trang đều đã được công an xác định. 

 

Còn các tài xế lái 3 xe taxi kể trên đều thuộc diện F1 và được đưa đi cách ly tập trung, tới nay 

đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính SARS-CoV-2. 

rõ ràng, theo xác minh của những cơ quan chức năng, xe taxi đã chở người bị bệnh COVID-19 

số 3141 đi từ sân bay Cam Ranh vào chiều 1-5 về khách sạn Pearl City (số 7 Hoàng Diệu, 

phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) là xe mang biển số 51F-06815 của Hãng taxi Vinasun. 

Sáng 2-5, xe taxi chở người mắc bệnh COVID-19 trên đi từ khách sạn Pearl City (đường Hoàng 

Diệu, phường Vĩnh Nguyên) xuống đến khu du lịch Vinpearl ở bên bờ (tại Vĩnh Nguyên) để 

thông qua khu Vinpearl bên đảo Hòn Tre là xe mang biển số 79A-18957 của Công ty taxi Trầm 

Hương. 

Còn taxi mang biển số 79A-14989 của Hãng taxi Quốc Tế chở người bị bệnh 3141 đi vòng về từ 

Vinpearl vào chiều 2-5. 

Sau đấy, người bị bệnh COVID-19 trên theo xe khách số 51B-41365 của Hãng Limosine Khánh 

Phong rời TP Nha Trang đi Đà Lạt vào khi 17h cùng ngày (2-5). 
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