
 

THÔNG BÁO 

Bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện  

trong ngày 22/10/2021 tại tỉnh Sơn La  

 

Trong quá trình tiến hành xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch tễ đối 

với các công dân đã trở về từ các tỉnh phía Nam, trong ngày 21/10/2021 đã phát 

hiện 01 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả điều tra cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CA DƯƠNG TÍNH 

BN L.T.K (mã BN878250); Năm sinh: 1978; Địa chỉ: Bản Bùa Chung 1, xã 

Tường Phù, huyện Phù Yên; Công nhân Công ty gỗ Tà Uất tại xã Tân Hiệp, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ YẾU TỐ DỊCH TỄ 

- Ngày 04/10/2021 Bệnh nhân (BN) đi xe máy từ Tân Uyên, Bình Dương 

cùng với Đ.V.H cư trú tại bản Cứu, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên chở về địa 

phương. Khoảng 16 giờ 00 ngày 07/10/2021 về đến chốt Đu Lau thực hiện khai 

báo y tế và được test nhanh (kết quả âm tính với SARS-CoV-2). Sau đó được đưa 

về cách ly tại nhà văn hoá bản Bùa Chung 1, xã Tường Phù, huyện Phù Yên. Tại 

khu cách ly BN được sắp xếp ở 1 mình một phòng, trong thời gian cách ly 

không tiếp xúc với ai. 

Sáng ngày 22/10/2021 khi có thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với 

SARS-CoV-2 BN được đưa vào khu điều trị F0 huyện Phù yên.  

- BN được tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19 ngày 06/9/2021. 

- Kết quả xét nghiệm:  

+ Tại Bình Dương: được xét nghiệm nhiều lần, không nhớ rõ ngày. 

+ Tại Sơn La: 

o Ngày 07/10/2021 test nhanh tại chốt Đu Lau, kết quả âm tính. 

o Ngày 10/10/2021 lấy mẫu mẫu làm xét nghiệm bằng phương pháp PCR 

có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 11/10/2021. 

o Ngày 20/10/2021 lẫy mẫu làm xét nghiệm bằng phương pháp PCR có 

kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/10/2021. 

- Sức khỏe hiện tại: BN không sốt, không ho, không khó thở. 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 
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Bệnh nhân là trường hợp dương tính mới được phát hiện trong khu cách ly tại 

nhà văn hóa bản Bùa Chung 1, xã Tường Phù, huyện Phù Yên. Tại khu cách ly BN 

ở 1 mình một phòng, chỉ số Ct >30 do đó BN này có nguy cơ lây nhiễm ở mức 

thấp. 

Như vậy tính từ ngày 05/10/2021 đến ngày 22/10/2021 tỉnh Sơn La đã phát 

hiện mới 34 người dương tính với SARS-CoV-2 trong số các công dân trở về từ 

các tỉnh Miền Nam. Trong đó: 

- Huyện Vân Hồ: 01 BN (+) đã chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 

điều trị ngày 09/10/2021, hiện tại sức khoẻ BN đã ổn định (Bệnh nhân là người 

Bắc Yên từ Bình Dương về Sơn La ngày 05/10/2021). 

- Huyện Phù yên: 21 BN (+), hiện đang điều trị tại Khu điều trị F0 huyện Phù 

Yên (Trường Dân tộc nội trú cũ).  

- Huyện Yên Châu : 01 BN (+) hiện đang điều trị tại Khu điều trị F0 huyện 

Yên Châu (Trường Chính trị huyện Yên Châu). 

- Huyện Bắc Yên: 03 BN (+) hiện đang điều trị tại Khu điều trị F0 huyện 

Bắc Yên (Trường Mầm non xã Phiêng Ban). 

- Huyện Sốp Cộp: 02 BN (+) đã được đưa vào Khu điều trị F0 huyện Sốp 

Cộp (Nhà khách Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp). 

- Thành phố Sơn La: 01 BN (+) đi từ Bình Dương về (là công dân Thị trấn 

Ít Ong, huyện Mường La), đã được đưa vào điều trị tại BVĐK tỉnh. 

- Huyện Mường La: 05 BN (+) đã đưa vào Khu điều trị F0 huyện Mường 

La (Khu vực BVĐK huyện Mường La mới). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo tới Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch 

Covid-19 các cấp, các đơn vị liên quan./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế (B/c); 

- BCĐ PCD Covid-19 các huyện/TP; 

- Lưu: VT, PCBTN, TTGDSK. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đặng Thị Ánh Duyên 
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