
 

THÔNG BÁO 

Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện  

trong ngày 03/11/2021 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 trở về từ các tỉnh phía Nam, trong ngày 03/11/2021 đã phát 

hiện 08 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 

1. BN V.A.D (mã BN938831); Năm sinh: 1998; Địa chỉ: Bản Phiêng Phả, xã 

Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình 

Dương. 

2. BN V.T.T (mã BN938832); Năm sinh: 1988; Địa chỉ: Bản Phiêng Phả, xã 

Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình 

Dương.  

3. BN L.T.T (mã BN938833); Năm sinh: 1972; Địa chỉ: Bản Phiêng Phả, xã 

Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình 

Dương.  

4. BN L.T.L (mã BN938834); Năm sinh: 2004; Địa chỉ: Bản Phiêng Phả, xã 

Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình 

Dương.  

5. BN L.A.N (mã BN938835); Năm sinh: 2001; Địa chỉ: Bản Phiêng Phả, xã 

Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình 

Dương.  

6. BN L.A.S (mã BN938836); Năm sinh: 2000; Địa chỉ: Bản Phiêng Phả, xã 

Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình 

Dương.  

7. BN L.T.H (mã BN938837); Năm sinh: 2009; Địa chỉ: Bản Phiêng Phả, xã 

Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La; Ở nhà trông cháu tại Tân Uyên, Bình 

Dương.  

8. BN M.T.M (mã BN938838); Năm sinh: 2000; Địa chỉ: Bản Phiêng Phả, xã 

Chiềng Lao, huyện Mường La, Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình 

Dương.  

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ YẾU TỐ DỊCH TỄ 

1. Lịch trình di chuyển (theo lời kể của BN): 

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

 BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- Ngày 03/10/2021 cả 08 BN cùng với 07 công dân khác (đoàn có 15 

người) xuất phát từ Bình Dương đi xe ô tô trung chuyển của các tỉnh để về Sơn 

La, vì chuyển xe rất nhiều lần (qua mỗi tỉnh lại chuyển xe khác) nên không nhớ 

số xe, không biết số điện thoại của lái xe. 

- Khoảng 15 giờ 00 ngày 06/10/2021 về đến chốt Vân Hồ, thực hiện khai 

báo y tế và được test nhanh kháng nguyên (kết quả âm tính với SARS-CoV-2). 

Sau đó đi xe trung chuyển từ chốt Vân Hồ về Thành phố Sơn La, trên xe có 

khoảng 30 người (người tỉnh Điện Biên; huyện Thuận Châu; huyện Mường La 

15 người). Khoảng 21 giờ ngày 06/10/2021 bàn giao 15 công dân cho Ban Chỉ 

đạo huyện Mường La (tại quốc lộ 6 khu vực tổ 17, phường Chiềng Sinh, TP Sơn 

La), sau đó được chuyển vào khu cách ly tập trung của huyện. Ngày 19/10/2021 

sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, những công dân này 

được chuyển đổi từ cách ly tập trung tại huyện sang cách ly tập trung tại xã từ 

ngày 19/10/2021 đến ngày 03/11/2021 (giữ nguyên địa điểm cách ly và phòng ở 

của các BN). 

- Cả 08 BN chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

 Kết quả xét nghiệm:  

+ Tại Bình Dương: 08 BN có được xét nghiệm nhiều lần, đều có kết quả 

âm tính. 

+ Tại Sơn La: 

o Ngày 06/10/2021 test nhanh tại chốt Vân Hồ, kết quả âm tính. 

o Ngày 09/10/2021 lấy mẫu gộp lần 1: 08 BN xét nghiệm bằng phương 

pháp PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

o Ngày 13/10/2021 lấy mẫu gộp lần 2: 08 BN làm xét nghiệm bằng 

phương pháp PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

o Ngày 19/10/2021 lấy mẫu gộp lần 3: 08 BN làm xét nghiệm bằng 

phương pháp PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

o Ngày 27/10/2021 lấy mẫu gộp lần 4: 08 BN làm xét nghiệm bằng 

phương pháp PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

o Ngày 02/11/2021 lấy mẫu gộp lần 5: 08 BN làm xét nghiệm bằng 

phương pháp PCR có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. 

o Ngày 03/11/2021 lẫy mẫu đơn làm xét nghiệm bằng phương pháp PCR 

08 BN có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

- Sức khỏe hiện tại cả 08 BN không sốt, không ho, không khó thở. 

2. Tình trạng khu cách ly tại huyện Mường La 

Khi vào khu cách ly tập trung huyện tại bản Nhạp xã Chiềng Lao, các 

trường hợp này được sắp xếp cụ thể như sau: 

- BN V.A.D, V.T.T ở cùng phòng. 

- BN L.T.T, L.T.L ở cùng phòng. 

- BN L.A.N ở cùng phòng với L.A.C (L.A.C có kết quả âm tính với SARS-

CoV-2 ngày 03/11/2021) 
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- BN L.A.S, L.T.H, M.T.M ở cùng phòng với L.A.P (L.A.P có kết quả âm 

tính với SARS-CoV-2 ngày 03/11/2021), 04 trường hợp là người trong một gia 

đình. 

- Tuy nhiên tại khu cách ly này trước đó đã phát hiện một số công dân 

nhiễm SARS-CoV-2 (ngày 26/10 phát hiện 3 ca, ngày 29/10 phát hiện 01 ca). 

Qua kiểm tra thực tế, việc quản lý khu cách ly chưa thật chặt chẽ, nhiều công 

dân không chấp hành tốt qui định cách ly, vẫn có sự tiếp xúc giữa các phòng, 

các dãy nhà với nhau. 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

Đây là những trường hợp dương tính mới được phát hiện trong Khu cách 

ly tại xã Chiềng Lao, huyện Mường La. Cả 08 BN đều là công dân từ Bình 

Dương về, được đưa vào khu cách ly tập trung ngay khi về đến địa phương, nên 

nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng là rất thấp. 

Tại khu cách ly 08 BN được sắp xếp ở 04 phòng (3 phòng: ở 2 

người/phòng;  1 phòng: ở 04 người/phòng là những người cùng một gia đình), 

các phòng có nhà vệ sinh riêng. Tuy nhiên việc quản lý khu cách ly chưa thật 

chặt chẽ nên nguy cơ lây nhiễm cho những công dân cùng dãy nhà là rất cao. Đã 

xác định 23 công dân đang thực hiện cách ly là F1 của nhóm 08 BN này. 

Như vậy tính từ ngày 05/10/2021 đến ngày 03/11/2021 tỉnh Sơn La đã phát 

hiện mới 49 người dương tính với SARS-CoV-2 là các công dân trở về từ các 

tỉnh Miền Nam. 21 BN đã khỏi và ra viện, 28 BN hiện đang điều trị, cụ thể: 

- Huyện Phù Yên: 22 BN (đã khỏi ra viện 17 BN, đang điều trị 5 BN). 

- Huyện Mường La: 19 BN (đang điều trị 19 BN). 

- Huyện Bắc Yên: 03 BN (đã khỏi ra viện 02 BN, đang điều trị 01 BN). 

- Huyện Sốp Cộp: 02 ca (đã khỏi ra viện 01 BN, đang điều trị 01 BN).  

- Huyện Yên Châu: 01 BN (đang điều trị). 

- Thành phố: 01 BN (đang điều trị). 

- Vân Hồ: 01 BN (đã khỏi ra viện). 

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 

 


		2021-11-03T17:52:30+0700
	Việt Nam
	Đặng Thị Ánh Duyên<duyendta.ttksbt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-11-03T18:05:09+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật<ttksbt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




