
 

THÔNG BÁO 

Trƣờng hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới đƣợc phát hiện 

trong ngày 25/10/2021 trên địa bàn 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 25/10/2021 đã phát 

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

Trung tâm Kiểm soát bệnh t t thông báo  ết quả điều tr , cụ thể như s u: 

I. THÔNG TIN CHUNG CA DƢƠNG TÍNH 

BN Đ.T.H (m  BN 892590); Năm sinh: 1982; Đị  chỉ: Bản Bù  Chung 2, xã 

Tường Phù, huyện Phù Yên; Công nhân công ty gỗ Santaword, xã Uyên Hưng, 

Tân Uyên, Bình Dương. 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ YẾU TỐ DỊCH TỄ 

- Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 15/10/2021 bệnh nhân Đ.T.H cùng L.T.X (sinh 

năm 1995, người Bản Tường Han, xã Mường Do, huyện Phù Yên) xuất phát từ 

Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương đi xe khách, không rõ biển số xe, không biết 

tên và số điện thoại lái xe, trên xe có khoảng 25 người (chưa bao gồm 3 lái xe và 

phụ xe), không rõ những người đi cùng trên xe, đi thẳng đến chốt Vân Hồ, huyện 

Vân Hồ, tỉnh Sơn L  vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17/10/2021( có 12 người xuống 

xe tại chốt Vân Hồ Sơn La). S u đó xe qu y về Hà Nội  hông rõ đị  điểm xe về. 

- Tại chốt Vân Hồ bệnh nhân Đ.T.H được chuyển sang 01 xe khác, không 

nhớ biển số và tên lái xe, được đư  đến chốt Đu Lau, huyện Phù Yên lúc 15 giờ 20 

phút ngày 17/10/2021. BN thực hiện khai báo y tế và được Test nhanh, kết quả âm 

tính. S u đó được xe của huyện đư  thẳng về Trạm Y tế xã Tường Phù, huyện Phù 

Yên, khai báo y tế và đư  đến  hu cách ly nhà văn hoá bản Bùa Chung 1, xã 

Tường Phù cùng ngày. Bệnh nhân Đ.T.H thực hiện cách ly ở một mình 1 phòng 

không tiếp xúc với  i. Đến khoảng 10 giờ 00 ngày 20/10/2021 bệnh nhân được 

chuyển s ng  hu cách ly nhà văn hoá bản Bùa Chung 2 (ở cách khu cách ly cũ 

khoảng 50 mét) ở một mình 1 phòng, không tiếp xúc với ai. 

- Bệnh nhân được tiêm 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 AstraZenec , mũi 1 

ngày 06/8/2021, mũi 2 ngày 01/10/2021. 

- Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2:  

+ Tại Bình Dương: Được xét nghiệm nhiều lần, cho  ết quả âm tính. 

+ Tại Sơn L : 

o Ngày 17/10/2021 test nhanh tại chốt Đu Lau, kết quả âm tính. 

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

có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 
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o Ngày 24/10/2021 lẫy mẫu làm xét nghiệm bằng phương pháp PCR có kết 

quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 25/10/2021. 

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

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

Bệnh nhân là trường hợp dương tính mới được phát hiện trong  hu cách ly tại 

nhà văn hó  bản Bù  Chung 2, xã Tường Phù, huyện Phù Yên. Tại khu cách ly 

BN ở 1 mình một phòng, do đó BN này có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng và 

khu cách ly ở mức thấp. 

Như v y tính từ ngày 05/10/2021 đến ngày 25/10/2021 tỉnh Sơn L  đã phát 

hiện mới 35 người dương tính với SARS-CoV-2 trong số các công dân trở về từ 

các tỉnh Miền N m, cụ thể: 

- 01 người bệnh điều trị  hỏi r  viện: 01 BN (+) (là người Bắc Yên từ Bình 

Dương về Sơn La ngày 05/10/2021 được phát hiện tại Vân Hồ) được chuyển Bệnh 

viện Nhiệt đới Trung ương điều trị ngày 09/10/2021, hiện tại sức  hoẻ BN đã ổn 

định r  viện ngày 25/10/2021. 

- 34 người hiện đ ng điều trị: 

+ Huyện Phù Yên: 22 BN (+), hiện đ ng điều trị tại Khu điều trị F0 huyện 

Phù Yên (Trường Dân tộc nội trú cũ) 22 BN.  

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

Yên Châu (Trường Chính trị huyện Yên Châu). 

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

Bắc Yên (Trường Mầm non xã Phiêng Ban). 

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

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

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

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

+ Huyện Mường L : 05 BN (+) đã đư  vào Khu điều trị F0 huyện Mường L  

(Khu vực BVĐK huyện Mường La mới). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh t t 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. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hứa Thị Thu Hằng 
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