
 

THÔNG BÁO 

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

trong ngày 04/11/2021 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 từ vùng dịch trở về, trong ngày 04/11/2021 đã phát hiện 02 

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 G.A.S (mã BN947352); Năm sinh: 1997; Địa chỉ: Bản Bãi Lươn, xã 

Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Công nhân công ty Glozy thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

2. BN G.A.T (mã BN947353); Năm sinh: 2002; Địa chỉ: Bản Bãi Lươn, xã 

Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Công nhân công ty Glozy thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương.  

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ YẾU TỐ DỊCH TỄ 

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

- Vào khoảng 20 giờ 00 ngày 29/10/2021, 02 BN cùng S.T.U (vợ BN 

G.A.S) và T.T.L (vợ BN G.A.T) xuất phát từ thị xã Tân Uyên, Bình Dương bằng 

xe khách giường nằm không nhớ biển số xe, tên, điện thoại người lái xe, trên 

đường đi không dừng nghỉ đến khoảng 8 giờ 00 ngày 31/10/2021 đến cầu Thanh 

Trì, Hà Nội. 04 người xuống xe và bắt xe khách biển số 26B-00463, lái xe 

Đ.V.N (xe đi từ Thanh Trì, Hà Nội về huyện Phù Yên) trên  xe có khoảng 12 

người không biết ai ngoài 04 người cùng đoàn.  

- Đến khoảng 14 giờ 00 ngày 31/10/2021 04 người đến ngã ba Đu Lau, 

huyện Phù Yên thì xuống xe, tại đây có 3 người nhà là G.A.T, S.A.C, G.A.C 

đem xe máy chờ đón 04 người về Trạm Y tế xã Mường Do khai báo y tế (trong 

quá trình đi về trạm 2 vợ chồng BN G.A.S đi 1 xe, 2 vợ chồng G.A.T đi 1 xe, 3 

người nhà đi 1 xe và không tiếp xúc với 02 BN). Đến trạm Y tế xã Mường Do 04 

người vào khai báo y tế, sau đó được hướng dẫn về nhà tự theo dõi sức khỏe tại 

nhà (4 người ở với nhau cùng 1 nhà). Về nhà BN G.A.S và vợ có tiếp xúc với 

con G.T.T, BN G.A.T và vợ không tiếp xúc với ai. 

- Ngày 01/11/2021:  

+ Khoảng 06 giờ đến 07 giờ sáng: BN G.A.T có đưa cháu S.T.B và 02 con 

G.A.Q,  S.T.D đi học tại Trường THCS điểm trung tâm xã Mường Do, các cháu 

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 

 

Số:  111 /TB-KSBT Sơn La, ngày 04 tháng 11 năm 2021 



2 
 

 
 

được đưa đến cổng trường tự đi vào lớp và BN G.A.T không tiếp xúc với ai. Sau 

đó BN đến quán ăn sáng của chị H.T.H tại ngã ba Bản Lằn với 03 người cùng 

bản (G.A.D, G.A.S, S.A.Y) từ 7 giờ  đến 7 giờ 30,  ăn sáng xong BN trở về nhà 

không đi đâu và không tiếp xúc với ai khác. 

 + Khoảng 16 giờ đến 17 giờ: BN G.A.S có đi đá bóng cùng với 12 người 

cùng bản tại sân bóng trong bản, sau đó BN về nhà không đi đâu và không tiếp 

xúc với ai khác. 

- Ngày 02/11/2021: 

Từ sáng đến chiều 02 BN chỉ ở nhà không đi đâu và không tiếp xúc với ai, 

đến khoảng 17 giờ 00 cả 02 BN xuống nhà vợ chồng S.A.L, H.T.C cùng bản để 

xem đá bóng, tại đây có tiếp xúc với 04 người trong gia đình và S.A.T, S.A.D 

cùng bản đến xem bóng đá, tất cả có ăn cơm cùng nhau. Sau khi xem xong bóng 

đá BN G.A.T và 2 người S.A.T, S.A.D về nhà, BN G.A.S thì ngủ lại nhà S.A.L 

đến sáng ngày 03/11/2021 mới về nhà. Sau khi trở về nhà 02 BN không đi đâu và 

không tiếp xúc với ai khác.  

- Ngày 03/10/2021:  

Cả 2 BN chỉ ở nhà không đi đâu và không tiếp xúc với ai. 

- Cả 02 BN đều được tiêm đủ 02 vắc xin Sinopharm phòng Covid-19, mũi 

1 tiêm ngày 02/9/2021, mũi 2 ngày 13/10/2021 tại Bình Dương. 

- Kết quả xét nghiệm:  

+ Tại Bình Dương: 02 BN được xét nghiệm nhiều lần, đều có kết quả âm 

tính. 

+ Tại Sơn La: Ngày 03/11/2021 cả 02 BN được lấy mẫu xét nghiệm bằng 

phương pháp RT-PCR và có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 

vào ngày 04/11/2021. 

- Sức khỏe hiện tại cả 02 BN không sốt, không ho, không khó thở. 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

- Đây là những trường hợp dương tính mới, là những công dân đi từ Bình 

Dương về, cả 02 BN đều đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid 19, được cán 

bộ Trạm Y tế hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà (bản Bãi Lươn, xã Mường 

Do, huyện Phù Yên).  

- Cả 02 BN không chấp hành đúng quy định, đã đi nhiều nơi và tiếp xúc 

với nhiều người trong cộng đồng, những người tiếp xúc gần với 02 BN có nguy 

cơ nhiễm bệnh ở mức cao. 

- Các địa điểm 02 BN đã đến (Nhà riêng vợ chồng S.A.L, H.T.C tại bản Bãi 

Lươn, cổng Trường cấp 2 điểm trung tâm xã Mường Do, Quán ăn sáng nhà chị 

H.T.H tại ngã ba Bản Lằn, sân bóng), là những địa điểm có nguy lây nhiễm 

bệnh cho người khác,  
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Như vậy tính từ ngày 05/10/2021 đến ngày 04/11/2021 tỉnh Sơn La đã phát 

hiện mới 51 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các công dân trở về từ 

các tỉnh Miền Nam. Trong đó đã có 21 BN khỏi và ra viện, 30 BN hiện đang 

điều trị, cụ thể: 

- Huyện Phù Yên: 24 BN (đã khỏi ra viện 17 BN, đang điều trị 07 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 BN (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 
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