Thông báo về trường hợp bệnh nhân Covid-19 số 02 trong cộng đồng người Việt tại Kharkov
Thứ năm, 30 Tháng 7 2020 14:49

Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov vừa nhận thông tin từ anh Nguyễn Quốc Quân, sinh năm
1989, sống cùng vợ và con trai tại căn hộ số 34, nhà 14, phố Sironinsev, thành phố Kharkov;
bán hàng kính tại khu vực metro, Trung tâm thương mại Barabashovo. Hôm thứ hai vừa qua,
anh Quân bị sốt nhẹ (hơn 37 độ) và có cảm giác mất mùi vị, nên đã liên hệ với bác sỹ gia
đình, đăng ký làm xét nghiệm chuyên sâu nCoV-2 (xét nghiệm PCR) và chụp phổi. Ngày hôm
nay, anh nhận được kết quả xét nghiệm PCR dương tính, cho thấy trong cơ thể anh có virus
corona. Phổi tình trạng bình thường, không bị ảnh hưởng gì.

Từ ngày thứ ba đến nay anh Quân không bị sốt và cũng không có bất cứ triệu chứng gì khác,
mọi sinh hoạt bình thường. Vợ và con anh hiện cũng không có biểu hiện gì bất thường. Theo
chỉ dẫn của bác sỹ gia đình, anh và vợ con thực hiện tự cách ly, không ra khỏi nhà, thường
xuyên kiểm tra nhiệt độ, theo dõi diễn biến cơ thể và uống vitamin C để tăng cường khả năng đề
kháng.

Anh Quân tự nguyện thông báo với Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov và có nguyện vọng được

1/2

Thông báo về trường hợp bệnh nhân Covid-19 số 02 trong cộng đồng người Việt tại Kharkov
Thứ năm, 30 Tháng 7 2020 14:49

thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, để những ai có tiếp xúc gần với anh và gia đình
anh được biết và theo dõi, đề phòng lây nhiễm.

Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov hoan nghênh tinh thần trách nhiệm cộng đồng của anh
Nguyễn Quốc Quân và xin chúc anh sớm chiến thắng dịch bệnh để trở lại với cuộc sống bình
thường và công việc kinh doanh.

Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov.
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