
 

THÔNG BÁO 

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

trong ngày 10/11/2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La  

 

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

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong ngày 10/11/2021 đã phát hiện 04 

trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

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 L.T.H (mã BN993702); Năm sinh: 1961; Địa chỉ: Bản Nà Nôm, xã 

Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: Lao động tự do  

2. BN L.T.S (mã BN993703); Năm sinh: 1988; Địa chỉ: Bản Nà Nôm, xã Pi 

Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: Lao động tự do 

3. BN L.A.D (mã BN993704); Năm sinh: 1990; Địa chỉ: Bản Phiêng Phả, 

xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: Lao động tự do tại 

Tân Uyên, Bình Dương 

4. BN L.A.P (mã BN993705); Năm sinh: 1992; Địa chỉ: Bản Phiêng Phả, 

xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: Lao động tự do tại 

Tân Uyên, Bình Dương 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN, TÌNH TRẠNG CÁCH LY 

1. Nhóm 02 bệnh nhân: L.T.H, L.T.S 

1.1. Lịch trình (theo lời kể của 02 BN)  

- 02 BN là mẹ con, BN L.T.H đang điều trị tại khoa Nội chung, Bệnh viện 

Quân Y 6 (chẩn đoán: Hội chứng tiền đình/trào ngược dạ dày thực quản/thiếu 

máu não/suy nhược cơ thể) hàng ngày có con là BN L.T.S ở cùng để chăm sóc. 

Ở cùng phòng điều trị với BN L.T.H có BN V.V.L (BN 970692 xác định dương 

tính với SARS-CoV-2 ngày 08/11/2021)   

- Từ 5h00 ngày 5/11/2021 đến 18h00 ngày 6/11/2021 BN L.T.N 

(BN969496) vào thăm, chăm sóc mẹ L.T.H và anh trai L.V.K (BN 970691, xác 

định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/11/2021) đang điều trị khoa Ngoại, 

Bệnh viện Quân Y 6, trong thời gian ở đây có ở cùng chị L.T.S, L.T.X và tiếp 

xúc với anh V.V.L đang điều trị tại phòng. 

- Từ ngày 05-07/11/2021 tại bệnh viện 02 BN không đi đâu, chỉ ở tại 

phòng. 
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- Ngày 07/11/2021 sau khi xác định chị L.T.N (BN969496) dương tính 

với SARS-CoV-2, cả 02 BN được cách ly tại khu vực phong toả Bệnh viện 

Quân Y 6 và tiếp tục điều trị tại đây. 

1.2. Tình trạng cách ly tại khu vực phong toả Bệnh viện Quân Y 6 

Tại khu vực phong toả 02 BN được sắp xếp ở 01 phòng riêng, có nhà vệ 

sinh riêng. 

1.3. Tình trạng xét nghiệm 

- Ngày 07/10/2021, 02 BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp 

RT-PCR, cả 2 BN đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 

- Ngày 10/11/2021, 02 BN lẫy mẫu lần 2 xét nghiệm bằng phương pháp 

RT-PCR, cả 02 BN có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

1.4. Tình trạng tiêm vắc xin COVID-19 

- BN L.T.S được tiêm 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 (Vero Cell), 

không nhớ rõ ngày tiêm. 

- BN L.T.H chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

1.5. Hiện tại  

- BN L.T.H diễn biến nặng, thực hiện chuyển tuyến về Bệnh viện Nhiệt 

đới Trung ương, BN L.T.S được chuyển đi cùng phục vụ chăm sóc, hỗ trợ mẹ. 

2. Nhóm 02 bệnh nhân: L.A.D, L.A.P.  

2.1. Lịch trình (theo lời kể của 02 BN)  

- Ngày 03/10/2021, cả 02 BN cùng với 09 người khác xuất phát từ Bình 

Dương, đi bằng xe máy về Sơn La. 

- Khoảng 23 giờ 00 ngày 06/10/2021 về đến chốt Vân Hồ, Sơn La thực 

hiện khai báo y tế và được Test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính với 

SARS-CoV-2. Sau đó 05 người đi tự xe máy về khu cách ly tập trung tại xã 

Chiềng Lao huyện Mường La và 06 người còn lại được xe của chốt Vân Hồ chở 

vào huyện Mường La (ghép cùng đoàn có 14 người của 2 tỉnh Điện Biên và Lai 

Châu được đón tại thành phố Sơn La). Trong số 6 người đi xe chung chuyển có 

03 người được xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 07/11/2021 (BN V.T.S - 

BN969493, BN L.T.M - BN969494,BN V.T.T - BN969495)   

- Cả 11 công dân đều thực hiện cách ly tại xã Chiềng Lao, huyện Mường 

La hồi 10 giờ 00 ngày 07/10/2021.  

- Ngày 20/10/2021 sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-

CoV-2, cả 11 BN này chuyển đổi từ cách ly tập trung huyện sang cách ly tại xã 

(vẫn giữ nguyên địa điểm cách ly và phòng ở tại xã Chiềng Lao). 

2.2. 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: 
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- BN L.A.P ở cùng phòng V.T.S (V.T.S là vợ của BN L.A.P đã có kết quả 

dương tính ngày 07/11/2021). Từ ngày 07/11/2021 BN ở 01 mình một phòng, có 

nhà vệ sinh riêng. 

- BN L.A.D ở cùng phòng với con L.T.M và vợ V.T.T (L.T.M, V.T.T đã 

có kết quả dương tính ngày 07/11/2021). Từ ngày 07/11/2021 BN ở 01 mình 

một phòng, có nhà vệ sinh riêng. 

2.3. Tình trạng xét nghiệm 

- Tại Bình Dương: Có được xét nghiệm nhiều lần, đều có kết quả âm tính. 

- Tại Sơn La: 

+ Ngày 06/10/2021 test nhanh tại chốt Vân Hồ, 02 BN kết quả âm tính. 

+ Từ ngày 09/10/2021 đến 06/11/2021 đã lấy mẫu xét nghiệm 07 lần (06 

lần mẫu gộp, 01 lần mẫu đơn) làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cả 2 

BN đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 

+ Ngày 09/11/2021 lẫy mẫu đơn lần 08 làm xét nghiệm bằng phương 

pháp RT-PCR cả 02 BN có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 

vào ngày 10/11/2021. 

2.4. Tình trạng tiêm vắc xin COVID-19 

Cả 02 BN đều được tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19 (Astra Zeneca) 

tại Bình Dương. 

+ BN L.A.P tiêm mũi 1 ngày 09/9/2021 

+ BN L.A.D tiêm mũi 1 ngày 06/8/2021 

2.5. Hiện tại  

- Cả 2 BN không sốt, không ho, không khó thở.  

- Đã đưa vào khu điều trị F0 huyện Mường La (tại Bệnh viện Đa khoa 

huyện Mường La mới). 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

Cả 04 BN là những trường hợp dương tính mới được phát hiện trong khu 

cách ly và khu vực phong toả. Trong đó:  

- 02 BN là F1của (BN969496) đang thực hiện cách ly và điều trị tại khu 

vực phong toả Bệnh viện Quân Y 6, trong khoảng thời gian từ khi tiếp xúc với 

(BN 969496) đến khi xác định dương tính với SARS-CoV-2 cả 02 bệnh nhân 

không ra khỏi phòng điều trị, vì vậy nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng là rất 

thấp 

- 02 BN là công dân từ Bình Dương về, được đưa vào khu cách ly tập 

trung xã Chiềng Lao, huyện Mường La ngay khi về đến địa phương, vì vậy nguy 

cơ lây nhiễm cho cộng đồng là rất thấp. 
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Như vậy tính từ ngày 05/10/2021 đến ngày 10/11/2021 tỉnh Sơn La đã 

phát hiện mới 69 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các công dân trở 

về từ các tỉnh đang có dịch, và một số trường hợp lây nhiễm thứ phát trong tỉnh. 

Trong đó đã có 33 BN được điều trị khỏi ra viện, 36 BN hiện đang điều trị, cụ 

thể: 

- Huyện Phù Yên: 28 BN (đã khỏi ra viện 22 BN, đang điều trị 06 BN). 

- Huyện Mường La: 28 BN (đã khỏi ra viện 07 BN, đang điều trị 21 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: 05 BN đang điều trị (02 BN chuyển Bệnh viện Nhiệt đới 

Trung ương).  

- Sông Mã: 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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