Mi chuyn bay v Vit Nam có t 3-20 ca dng tính vi SARS-CoV-2. Mc dù by ngày qua, chúng ta không ghi
nhn thêm ca lây nhim trong cng ng nhng nguy c vn còn hin hu t nhng ca bnh nhp cnh nu không giám
sát, cách ly nghiêm ngt.

PGS, TS Trn c Phu. (nh: B Y t)

Nhng "l hng" t khu cách ly
Thi gian va qua, Vit Nam ã rút ra c nhng bài hc t vic ch quan, l là, s h ti các khu cách ly khi ngi thc hin
cách ly không có ý thc tt và ngi c giao nhim v kim tra, giám sát qun lý ti khu cách ly cng cha làm ht
vai trò, nhim v.
Cui tháng 11, ti TP H Chí Minh, dch nh bùng phát bt ngun t ca nhim Covid-19 trong khu cách ly oàn
tip viên Hãng hàng không Vietnam Airlines ca BN 1342. Khi cách ly ti nhà, bnh nhân này không tuân
th quy nh cách ly, có và lây bnh ra ba trng hp khác.
Nh vy, sau gn 90 ngày không ghi nhn ca mc Covid-19 ti TP H Chí Minh, n ngày 30-11, a bàn này ghi
nhn bn ca mc mi, trong ó có mt ca lây trong khu cách ly và ba ca lây nhim liên quan n ngi cách ly,
trong ó có BN1347. Ngay sau ó, S Y t TP H Chí Minh quyt nh óng ca khu cách ly oàn tip viên Hãng
hàng không Vietnam Airlines.
Trc ó, ti Hà Ni, ã có hai nhân viên khách sn phi i cách ly tp trung vì có tip xúc gn và không tuân th bin
pháp phòng bnh vi bnh nhân 1.203. T bài hc này, Hà Ni ã yêu cu nhng ngi phc v trong khu cách ly khi
tip xúc vi ngi nhp cnh (dù không b nhim Covid-19) vn phi bo m các bin pháp phòng, chng dch, nht là
phi mc bo h khi cn tip xúc.
PGS, TS Trn c Phu, nguyên Cc trng Cc Y t d phòng, C vn cao cp Trung tâm áp ng khn cp s kin y t
công cng Vit Nam nhn nh, mc dù, B Y t ã có nhng hng dn chi tit, c th v vic thc hin nghiêm quy nh khi
thc hin cách ly nhng chúng ta vn có l hng ti khu cách ly khi ngi c cách ly có tip xúc vi i tng khác.
Theo quy nh, trng hp c cách ly ti nhà nh tip viên hàng không là không c ra ngoài, phi eo khu trang,
không c tip xúc vi ngi khác, gia ình phi v sinh kh khun, b trí cm nc n ung riêng, thm chí phi x lý rác thi
y t theo quy nh. Tuy nhiên, trng hp này ã vi phm nghiêm trng quy nh cách ly, dn ti vic lây lan dch cho
ba ngi khác.

Ông Phu cho rng, Ban Ch o Phòng chng dch Covid-19 ca Chính ph cng nh B Y t ã có quy nh c v trách
nhim ca ngi c cách ly, trách nhim ca các n v nhng các n v này cng cha thc hin ht vai trò, nhim v
trong vic kim tra, giám sát. Ngi cách ly cng cha có ý thc chp hành tt.
Do ó, ông Phu c bit lu ý, ngi c phân công kim soát cách ly trong khu phân công nh chính quyn, công
an, y t, ch khách sn phi thc hin nghiêm cách ly ti ni lu trú, có kim tra, giám sát và nhc nh thng xuyên.
Ni nào iu kin cách ly, bo m tuân th quy nh cách ly mi phòng bnh trit c.
"Nu chúng ta làm tt cách ly, phát hin ngay t ca u tiên nh TP H Chí Minh và khoanh vùng ngay thì dch s
ch nh m la nh. Khi ó, dù chúng ta có phi i mt vi mùa ông khc nghit cng không quá lo lng, dch không
th bùng phát c", ông Phu nói.
Dch c bn c kim soát tt
Khác vi dch bùng phát ti à Nng hi tháng 7-8 nm nay, PGS, TS Trn c Phu nhn nh, dch ln này ghi nhn ti
TP H Chí Minh có th kim soát c vì chúng ta phát hin ngun lây nhim ban u, tìm c F0.
Trong ln khng ch này, chúng ta có nhiu iu thun li là ã phát hin sm c ca bnh, t ó kim soát tt không lây
lan trong cng ng. Di s ch o ca Chính ph, B Y t, TP H Chí Minh ã vào cuc rt khn trng, ã t chc truy vt,
phát hin ht các trng hp tip xúc gn (F1) và tip xúc gn vi nhng trng hp tip xúc gn (F2). n nay, vn ch ghi
nhn bn ca dng tính.
"Hin nay, TP H Chí Minh ã xét nghim tt c trng hp phát hin liên quan u có kt qu âm tính. Ch trong mt
tun, chúng ta khng ch c dch nên chúng ta không cn phi lo lng. Các a phng cng không phi có nhng bin
pháp sit cht qun lý vi ngi tnh, thành ph khác i và n TP H Chí Minh nh khi dch xy ra ti à Nng", ông Phu
nói.
Tuy nhiên, ông Phu cng c bit lu ý, trong bn trng hp dng tính vi Covid-19 ln này thì có ba trng hp
không có triu chng.
"Tôi ngh dch có th dp tt c nhng chúng ta không c ch quan l là vì có th hin nay cng có nhng trng hp
tng t nhng dch khác lây lan trong cng ng, mà không phát hin c. Có khong 40-60% trng hp bnh nhân
mc Covid-19 không có triu chng hoc triu chng nh nhng không n c s y t c phát hin, nguy c lây lan rt
cao", ông Phu nói.
Chuyên gia dch t này cng cnh báo dch trên th gii còn rt phc tp, nguy c xâm nhp còn ln. Hin nay, mi
chuyn bay vào Vit Nam có t 3-20 trng hp dng tính. Nu chúng ta không phòng, chng tt, s h ti khu cách
ly thì s lây lan bnh rt nhanh, c bit trong thi tit mùa ông xuân này.
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

