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Ngày 1/1, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ
quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo điều 240, Bộ luật Hình sự, liên quan đến bệnh
nhân COVID-19 số 1.440 nhập cảnh trái phép về lưu trú tại Vĩnh Long, phát hiện mắc
bệnh ngày 26/12/2020.

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hố sơ và tiến hành
các bước tố tụng theo quy định.

Trước đó, ngày 24/12/2020, bênh nhân 1.440 tên L.T.T (33, tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện
Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ở huyện Châu Phú,
tỉnh An Giang để trở về nhà tại tỉnh Vĩnh Long. Ngay sau khi L.T.T về đến gia đình, người nhà
đã thông báo với cơ quan chức năng; tiến hành đưa L.T.T đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo
quy định. Kết quả xét nghiệm ngày 26/12/2020 của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xác
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nhận L.T.T dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra các yếu dịch tễ, cơ quan chức năng các địa phương nơi bệnh nhân đi qua đã tìm
được một số người nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân 1.440. Qua xét nghiệm, hiện có 3
người đã được xác định mắc COVID-19 là bệnh nhân 1.451, 1.452 và 1.453, các trường hợp
còn lại âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân đều đã được cách ly, những trường hợp
tiếp xúc gần với họ cũng được ngành y tế các tỉnh cách ly tập trung theo quy định, nhằm hạn
chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh, bệnh nhân 1.440 hiện đang được cách
ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long, sức khỏe ổn định. Tất cả các
trường hợp F1 của bệnh nhân đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh
cũng vừa phát hiện một trường hợp khác nhập cảnh trái phép trở về tại huyện Vũng Liêm. Ngay
khi phát hiện, ngành y tế đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả là trường hợp này âm tính lần
1 với SARS-CoV-2; đang tiếp tục được cách ly. Những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp
nhập cảnh trái phép này cũng được cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Theo TTXVN.
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