
 

THÔNG BÁO 

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

trong ngày 20/11/2021 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 20/11/2021 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 P.T.T (mã BN1077614); Giới tính: Nữ, Năm sinh 1973; Địa chỉ 

Bản Văn Phúc Yên, xã Mường Thải, huyện Phù Yên; Nghề nghiệp: Nông dân  

2. BN G.T.T (mã BN1077615); Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2016; Địa chỉ: 

Bản Bãi Lươn, xã Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: Trẻ 

nhỏ 

3. BN N.T.D (mã BN1077616); Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1965; Địa chỉ: 

Bản Nà Phái 2, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: Lao động 

tự do 

4. BN T.A.S (mã BN1077617); Giới tính: Nam; Năm sinh: 1995; Địa chỉ: 

Bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: Công 

nhân Công ty Cổ phần đồ gỗ Starwood Việt Nam tại Tân Uyên, Bình Dương 

5. BN M.T.V (mã BN1077618); Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1996; Địa chỉ: 

Bản Nậm Dên, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: 

Công nhân KCN Bàu Bàng, Lai Uyên, Bình Dương  

6. BN P.T.C (mã BN1077619); Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2000; Địa chỉ: 

Bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: 

Công nhân KCN Bàu Bàng, Lai Uyên, Bình Dương  

7. BN P.A.S (mã BN1077620); Giới tính: Nam; Năm sinh: 1998; Địa chỉ: 

Bản Nậm Dên, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: 

Công nhân KCN Bàu Bàng, Lai Uyên, Bình Dương  

8. BN V.T.C (mã BN1077621); Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1988; Địa chỉ: 

Bản Nậm Dên, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: 

Công nhân KCN Bàu Bàng, Lai Uyên, Bình Dương.  

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN, TÌNH TRẠNG CÁCH LY 

1. Bệnh nhân P.T.T 

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:  136 /TB-KSBT Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2021 
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1.1 Lịch trình di chuyển  

- Ngày 13/11/2021 gia đình con gái Đ.T.Y (Bị cúm 1 tuần  bệnh đỡ) từ Tổ 

1, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La về thăm, cùng chồng và con. Đến tối 

cùng ngày gia đình  tiếp tục tổ chức ăn cơm, ngoài gia đình con gái, còn có thêm 

08 người trong gia đình (đều là những người ở thôn Phúc Yên) 

- Ngày 14/11/2021 buổi trưa gia đình tổ chức bữa cơm trong đó có 17 

người là người thân trong cùng gia đình tham gia (Đ.D.T, L.T.N, H.G, Đ.T.Y, 

Đ.C.C, Đ.P.N, P.T.N, V.V.Đ, V.T.P.A, N.T.C, P.T.X, Đ.T.T, Đ.H.C, P.V.H, Đ, 

P.V.S, P.V.C). Buổi tối cùng ngày BN lên ăn cơm cùng gia đình con trai Đ.D.T, 

L.T.N, Đ.H.G, không có ai khác ngoài gia đình, sau đó về nhà không tiếp xúc 

với ai. Tối cùng ngày BN xuất hiện sốt, đau mỏi người có dùng thuốc (thuốc con 

dâu mang đến) không đỡ. 

- Khoảng 21h ngày 15/11/2021 thuê xe taxi xuống Bệnh viện Đa khoa 

Phù Yên khám, vào khu sàng lọc được test Covid-19 kết quả âm tính, vào phòng 

khám số 1 được BS Hùng khám và tư vấn kê đơn điều trị tại nhà. 

- Từ 16/11 -18/11/2021 BN ở nhà và đến quán cô Đ.T.D gần nhà, Có tiếp 

xúc với 6 người (Chị H, T.H, Đ.T.D, Đ.V.T, Đ.T.T, N.V.V) là hàng xóm và người 

mua hàng. 

- 16h00 ngày 19/11/2021 BN đến khám tại phòng khám Phù Yên Hà Nội 

(bản Nong Vai, xã Huy Hạ), có tiếp xúc với 5 cán bộ của phòng khám và được 

chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Phù Yên được khám và cho nằm viện và được 

Test nhanh có kết quả nghi ngờ. BN được đưa đến khu cách ly Khoa Truyền 

nhiễm bệnh viện. 

- Kết quả truy vết đến 10h00 ngày 20/11/2021: 37 F1, F2 đang thực hiện 

truy vết. 

1.2. Tình trạng tiêm Vắc xin 

BN được tiêm 01 mũi vắcxin Astra Zeneca ngày 21/9/2021 

1.3. Xét nghiệm 

Ngày 19/11/2021 BN được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-

PCR lần 1 và có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 

20/11/2021. 

  1.5. Hiện tại 

 Sức khỏe hiện tại: có Ho, có sốt, không khó thở  

2. Bệnh nhân G.T.T (F1 BN G.A.S BN947352, S.T.U BN1056094) 

2.1. Lịch trình di chuyển  

- Ngày 31/10/2021 bố mẹ của BN từ Bình Dương về (BN G.A.S BN947352, 

S.T.U BN1056094) BN sang nhà cách ly ở cùng bố mẹ, hàng ngày có 02 cháu 

nhỏ con nhà hàng xóm sang chơi cùng là G.T.D, G.A.T. 
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- Từ sáng ngày 01/11/2021 đến ngày 04/11/2021cháu đến lớp học tại điểm 

Trường mầm non Bãi Lươn trong lớp học có 24 học sinh và 01 cô giáo. 

- Đến 18 giờ ngày 04/11/2021 sau khi bố G.A.S có kết quả dương tính với 

SARS-CoV-2 thì BN được xe đón xuống khu cách ly 06 xã Mường Thải, huyện 

Phù Yên để cách ly, tại khu cách ly ở cùng phòng với mẹ là S.T.U (mã BN 

1056094) đến ngày 17/11/2021 BN U có kết quả dương tính với Covid 19. Do 2 

cháu còn nhỏ nên đã đón bà nội là H.T.S xuống khu cách ly để chăm sóc BN và 

cháu S.T.B ở tại phòng số 55, có nhà vệ sinh khép kín.  

2.2. Tình trạng tiêm Vắc xin 

- BN chưa được tiêm vắc xin (trẻ nhỏ) 

2.3. Xét nghiệm 

- Từ ngày 05/11/2021 đến ngày 13/11/2021 BN được lấy mẫu xét nghiệm 

03 lần bằng phương pháp RT-PCR, kết quả cả 03 lần âm tính với SARS-CoV-2. 

- Ngày 19/11/2021 BN được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-

PCR lần 4 và có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào 03 giờ 

ngày 20/11/2021. 

 2.4. Tình trạng tại khu cách ly  

Tại khu cách ly khu cách ly 06 xã Mường Thải, huyện Phù Yên, BN được 

sắp xếp ở phòng số 55, ở cùng phòng với bà nội H.T.S và chị S.T.B, sử dụng 

nhà vệ sinh riêng 

2.5. Hiện tại 

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

3. Bệnh nhân N.T.D (F1 BN N.T.P mã BN 1056096) 

3.1. Lịch trình di chuyển (theo lời kể của bệnh nhân) 

- Ngày 13/11/2021 BN đi xe taxi từ Hưng Yên qua Hà nội đón BN 

1056096 (từ Đồng Nai về) rồi cùng trở về Phù Yên (lái xe N.P.N SN 1992 cư trú 

tại Kim Tân xã Huy Bắc), về đến Phù Yên khoảng 2h00 ngày 14/11/2021. 

- Từ 12/11-17/11/2012 chỉ ở nhà có tiếp xúc với gần với 07 người (N.T.H, 

N.T.H, N.T.T, B.T.Đ, L.T.L, N.V.Y, H.V.B) là hàng xóm, người đưa hàng, đến thu 

hội phí. Ngoài ra không tiếp xúc với ai.  

Đến khoảng 19h ngày 17/11/2021 được xe đón đi cách ly tại khu cách ly 06 

xã Mường Thải, huyện Phù Yên.  

3.2. Tình trạng tiêm Vắc xin 

- BN được tiêm 01 mũi vắc xin Astra Zeneca phòng COVID-19 ngày 

19/9/2021. 

3.3. Xét nghiệm 
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- Ngày 19/11/2021 BN được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-

PCR lần 1 và có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 

20/11/2021. 

3.4. Tình trạng tại khu cách ly  

Tại khu cách ly khu cách ly 06 xã Mường Thải, huyện Phù Yên, BN được 

sắp xếp ở phòng số 03 (ở 1 mình một phòng, sử dụng nhà vệ sinh riêng), trong 

quá trình thực hiện cách ly không tiếp xúc với ai. 

3.5. Hiện tại 

Sức khỏe hiện tại: BN ho, ngạt mũi từ ngày 17/11/2021, không sốt, không 

khó thở. 

4. Nhóm 4 bệnh nhân: M.T.V, P.T.C, P.A.S, V.T.C. 

4.1. Lịch trình 

- Ngày 16/11/2021 khoảng 05h00 cả 04 BN đi theo nhóm 08 người bắt xe 

khách từ Bình Dương về Thanh Hóa sau đó chuyển xe khách Long Thu đi về 

Hoà Bình (không nhớ tên lái xe, biển số xe, trên xe có khoảng 30 người). 

Khoảng 21h30 xe đến địa phận xã Co Lương, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, 

04 BN và 08 người đi cùng đoàn xuống xe đi xe máy (do người nhà mang sẵn) 

trở về huyện Vân Hồ (đã gọi điện trước thông báo cho BCĐ xã Chiềng Xuân và 

được hướng dẫn đi thẳng về khu cách ly tập trung của huyện Vân Hồ). 

- Ngày 18/11/2021 khoảng 0h00 đến khu cách ly tập trung của huyện Vân 

Hồ (trụ sở công an huyện cũ ngay sát quốc lộ 6 Vân Hồ). 

4.2. Tình trạng tiêm vắc xin 

- BN M.T.V đã tiêm 01 mũi vắc xin Vero Cell ngày 08/09/2021. 

- BN P.T.C đã tiêm 02 mũi vắc xin Vero Cell (Mũi 1 ngày 05/09/2021, Mũi 

2 ngày 06/10/2021) 

- BN P.A.S đã tiêm 02 mũi vắc xin Vero Cell (mũi 1 ngày 05/9/2021; Mũi 

2 ngày 15/10/2021) 

- BN V.T.C đã tiêm 01 mũi vắc xin Vero Cell ngày 05/9/2021. 

 4.3. Xét nghiệm 

- Ngày 18/11/2021: Lấy mẫu lần 1 (gộp mẫu) 04 BN có kết quả nghi ngờ 

Dương tính với SARS-CoV-2 

- Ngày 19/11/2021: Lấy mẫu lần 2 (mẫu đơn) cả 4 BN có kết quả khẳng 

định Dương tính với SARS-CoV-2 vào 03 giờ ngày 20/11/2021. 

 4.4. Tình trạng khu cách ly  

Tại khu cách ly 04 BN được sắp xếp thực hiện cách ly tại khu cách ly tập 

trung của huyện Vân Hồ và các phòng đều có khu vực về sinh riêng (trụ sở công 

an huyện Vân Hồ cũ), cụ thể: 
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- Phòng số 24: BN P.A.S, BN V.T.C, con trai P.A.G. 

- Phòng số 26: BN P.T.C, chồng P.A.N. 

- Phòng số 29: BN M.T.V, chồng P.A.L. 

4.5. Hiện tại 

- Sức khỏe hiện tại: Cả 04 BN không sốt, không ho, không khó thở. 

5. Bệnh nhân T.A.S 

5.1. Lịch trình di chuyển (theo lời kể của bệnh nhân) 

- Ngày 15/11/2021 BN đi xe khách giường nằm (nhà xe Thế Nguyên BKS: 

98B-001.99) từ Tân Uyên, Bình Dương về Bến xe Mỹ Đình Hà Nội, BN về đến 

Bến xe Mỹ Đình Hà Nội khoảng 19h00 ngày 17/11/2021, sau đó tiếp tục đi xe 

khách giường nằm (nhà xe Tiến Bin trên xe có khoảng 10 người) về Mộc Châu, 

trong quá trình di chuyển xe không dừng nghỉ tại đâu. 

- Đến khoảng 00h00 ngày 18/11/2021 BN xuống xe tại Trụ sở Công an 

huyện Mộc Châu, sau khi khai báo y tế được đưa thẳng vào khu cách ly tập 

trung của huyện Mộc Châu (trong quá trình khai báo và di chuyển vào khu cách 

ly tập trung có đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m với cán bộ công an). 

5.2. Tình trạng tiêm Vắc xin 

- BN được tiêm đủ 02 mũi vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 tại Bình 

Dương (mũi 1 ngày 04/9/2021, mũi 2 ngày 12/10/2021) 

5.3. Xét nghiệm 

- Ngày 18/11/2021 BN được lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp 

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

- Ngày 19/11/2021 BN được lấy mẫu lần 2 xét nghiệm bằng phương pháp 

RT-PCR lần 2 và có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 

20/11/2021. 

5.4. Tình trạng tại khu cách ly  

Tại khu cách ly tập trung của huyện Mộc Châu, BN được sắp xếp ở phòng 

số 15 (ở 1 mình một phòng, sử dụng nhà vệ sinh riêng), trong quá trình thực hiện 

cách ly không tiếp xúc với ai. 

5.5. Hiện tại 

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

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

1. Nguy cơ lây nhiễm 

- 05 BN (Vân Hồ 04, Mộc Châu 01) là công dân trở về từ vùng dịch, được 

cách ly ngay khi về đến địa phương, vì vậy nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng 

thấp. Tuy nhiên những người đi cùng xe, ở cùng phòng (có tiếp xúc gần) có 

nguy cơ nhiễm bệnh cao.  
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- 02 BN (Phù Yên) là trường hợp F1 đang thực hiện cách ly nên nguy cơ 

lây nhiễm ra cộng đồng thấp. Tuy nhiên những người ở cùng phòng (có tiếp xúc 

gần) có nguy cơ nhiễm bệnh cao.  

- 01 BN (Phù Yên) được phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa 

khoa huyện Phù Yên, BN có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình và tại cộng 

đồng nên có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng, đặc biệt những người tiếp xúc 

gần có nguy cơ nhiễm bệnh cao. 

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 20/11/2021 tỉnh Sơn La đã 

phát hiện mới 95 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 42 BN được điều trị khỏi ra viện, 53 BN hiện đang điều 

trị, cụ thể: 

- Huyện Phù Yên: 40 BN (đã khỏi ra viện 25 BN, đang điều trị 15 BN). 

- Huyện Mường La: 29 BN (đã khỏi ra viện 10 BN, đang điều trị 19 BN). 

- Huyện Bắc Yên: 03 BN (đã khỏi ra viện). 

- 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, đã khỏi ra viện 01 BN, đang điều trị 02 BN tại BVĐK tỉnh ).  

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

- Huyện Vân Hồ: 05 BN (đã khỏi ra viện 01, đang điều trị 04 BN ). 

- Huyện Mộc Châu: 02 BN (đang điều trị tại khu điều trị F0 huyện Vân Hồ). 

- Huyện Mai Sơn: 04 BN (đang điều trị). 

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

- Huyện Quỳnh Nhai: 01 BN (đang điều trị). 

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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