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BÁO CÁO
Về việc rà soát và quản lý đối tượng người về từ nước ngoài để phòng
chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thực hiện Công văn số 2144/CV-BCĐ ngày 17/4/2020 của BCĐ Quốc
gia phòng chống dịch Covid-19 về việc tiếp tục thực hiện rà soát và quản lý
ngƣời có nguy cơ với dịch Covid-19.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổng hợp rà soát từ Trung tâm Y tế các
huyện/thành phố theo biểu mẫu Công văn số 2144/CV-BCĐ cụ thể nhƣ sau:
1. Thời điểm nhập cảnh: Các trƣờng hợp nhập cảnh vào tỉnh Sơn La trong
thời gian từ 8/3/2020 đến 25/4/2020
2. Tổng số ngƣời nhập cảnh rà soát là: 267 ngƣời, trong đó Nam là 201,
nữ là 66
3. Các trƣờng hợp có bệnh mạn tính: Không
4. Có tiền sử tiếp xúc gần: Không
5. Về từ các ổ dịch trong nƣớc: Không
6. Tình trạng cách ly:
- 06 ngƣời đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh và
các huyện/thành phố
- 249 trƣờng hợp từ nƣớc ngoài về hiện đã cách ly đủ 14 ngày (Cách ly tại
các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện và cách ly tại nhà.)
- 12 trƣờng hợp đã rời khỏi địa bàn (Trong đó: Thành phố: 4, Yên Châu:
2, Thuận Châu 6)
7. Trƣờng hợp có sốt, ho, khó thở: Không
8. Trƣờng hợp đã lấy mẫu xét nghiệm: 36 trƣờng hợp (Kết quả: 34 mẫu
âm tính, 02 mẫu chƣa có kết quả)

9. Tình trạng sức khỏe hiện tại: 255/255 trƣờng hợp sức khỏe ổ định.
Trên đây là báo cáo về việc rà soát và quản lý đối tƣợng ngƣời về từ nƣớc
ngoài để phòng chống dịch COVID-19 (có phụ lục chi tiết gửi kèm báo cáo) trên
địa bàn tỉnh Sơn La của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La./.
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