
 

THÔNG BÁO 

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

trong ngày 13/11/2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 13/11/2021 đã phát hiện 01 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 P.K.D (mã BN1012361); Giới tính: Nam; Năm sinh: 2007; Địa chỉ: 

Tổ 1, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: Lao động 

tự do. 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN, TÌNH TRẠNG CÁCH LY 

1. Lịch trình di chuyển (theo lời kể của công dân) 

Bệnh nhân đi làm tại Tiệm tóc số 2 Nguyễn Thái học – Hà Đông - Hà 

Nội, ngày 03/11/2021 BN cùng BN N.V.T (BN969489, xác định dương tính với 

SARS-CoV-2 ngày 07/11/2021) cùng làm tại tiệm tóc đi taxi không nhớ biển số 

đến bến xe Yên Nghĩa lên xe nhà xe Chung Thụ tuyến Yên Nghĩa - Sốp Cộp về 

Sông Mã (SĐT nhà xe 0967908007). Trên xe có 18 người gồm cả lái xe và phụ 

xe, trên đường đi khoảng 20h00 có nghỉ tại quán Thúy Nga (Mai Châu, Hòa 

Bình) BN xuống ăn tối cùng BN 969489, có tiếp xúc với chủ quán, 01 bé trai 

bán ổi và một số người khác nhưng không biết thông tin. 

- Đến khoảng 23h30 ngày 03/11/2021 xe có dừng nghỉ ở quán Kỳ Duyên, 

huyện Vân Hồ ăn đêm, BN có xuống và ăn đêm tại quán, có tiếp xúc với người 

thanh toán. 

- Khoảng 05h40 ngày 04/11/2021 xuống xe tại xưởng sắt 998 thuộc bản 

Quyết Tiến, xã Nà Nghịu,  BN và N.V.T lấy xe máy (mẹ BN N.V.T để sẵn) lên 

Trạm Y tế xã Nà Nghịu khai báo y tế. Tại Trạm Y tế BN gặp Điều dưỡng Q.T.T, 

sau khi khai báo được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà (trong lúc khai báo 

có giữ khoảng cách trên 2 mét và đeo khẩu trang).  

- Khoảng 07h30 ngày 04/11/2021 BN và N.VT đi xe máy đến Bệnh viện 

Đa khoa Sông Mã làm test nhanh, 02 người có kết quả Âm tính với SARS-CoV-

2, Khoảng 08h20 cả 2 cùng đi ăn sáng tại quán phở ông Đ.X.C (đầu cầu Hải 

Sơn, Chiềng Khoong) khoảng 20 phút, sau đó cả 2 người cùng về nhà BN N.V.T 
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để tự theo dõi sức khỏe tại nhà, có ăn trưa tại nhà, đồ ăn được mẹ bạn N.V.T 

chuẩn bị trước (cả 2 người ăn trưa riêng không tiếp xúc với ai). 

- Đến 14h00 ngày 04/11/2021 đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 1 bản 

Cánh kiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.  

- Ngày 07/11/2021 BN N.V.T có kết quả xét nghiệm dương tính với 

SARS-CoV-2, BN được chuyển sang khu cách ly tập trung cơ sở 2 bản Cánh 

kiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.  

2. Tình trạng tiêm vắc xin  

BN chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 

3. Xét nghiệm 

- Ngày 04/11/2021 test nhanh âm tính 

- Ngày 05/11/2021 lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (mẫu gộp) bằng phương 

pháp RT-PCR có kết quả nghi ngờ. 

- Ngày 06/11/2021 và ngày 07/11/2021 lấy mẫu đơn lần 2 và lần 3 xét 

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

 - Ngày 12/11/2021 BN lấy mẫu lần 4 xét nghiệm bằng phương pháp RT-

PCR, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/11/2021. 

 4. Tình trạng tại khu cách ly huyện Sông Mã 

 - Từ ngày 04/11/2021 đến ngày 06/11/2021 BN được cách ly tập trung tại 

Cơ sở 1 bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, BN ở riêng 01 mình một  phòng, có nhà 

vệ sinh riêng. 

 - Ngày 07/11/2021 BN được chuyển sang cách ly tại Cơ sở 2 bản Cánh 

Kiến, xã Nà Nghịu, BN ở riêng 01 mình một  phòng, có nhà vệ sinh riêng. 

 5. Hiện tại 

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

 - BN đang thực hiện cách ly, điều trị tại Khu điều trị F0 huyện Sông Mã 

(Cơ sở 2 bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã). 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

1. Nguy cơ lây nhiễm 

BN là trường hợp dương tính mới, từ thành phố Hà Nội về, là F1 của BN 

N.V.T (BN969489), được cách ly tập trung sau ngay khi trở về địa phương. Tại 

khu cách ly tập trung của huyện Sông Mã, BN được sắp xếp ở 1 mình một 

phòng riêng, có nhà vệ sinh khép kín, không tiếp xúc với ai.  

Sáng ngày 04/11/2021 sau khi test nhanh âm tính có đến ăn sáng khoảng 

20 phút tại quán phở ông Đ.X.C đầu cầu Hải Sơn, xã Chiềng Khoong, huyện 

Sông Mã, tuy nhiên kết quả xét nghiệm ngày 06-07/11/2021 đều âm tính. Vì vậy 

nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp.  
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2. Tổng hợp số liệu ca (+) tính phát hiện tại Sơn La từ ngày 

05/10/2021 đến nay 

 Như vậy tính từ ngày 05/10/2021 đến ngày 13/11/2021 tỉnh Sơn La đã 

phát hiện mới 75 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 34 BN được điều trị khỏi ra viện, 41 BN hiện đang điều trị, cụ 

thể: 

- Huyện Phù Yên: 31 BN (đã khỏi ra viện 22 BN, đang điều trị 09 BN). 

- Huyện Mường La: 29 BN (đã khỏi ra viện 07 BN, đang điều trị 22 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).  

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

- Thành phố: 05 BN đang điều trị (02 BN chuyển Bệnh viện Nhiệt đới 

Trung ương ).  

- Huyện Sông Mã: 02 BN (đang điều trị). 

- Huyện Vân Hồ: 01 BN (đã khỏi ra viện). 

- Huyện Mộc Châu: 01 BN (đang điều trị tại khu điều trị F0 huyện Vân 

Hồ). 

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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