
 

THÔNG BÁO 

Trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện ngày 27/11/2021  

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 27/11/2021 đã phát hiện 01 trường hợp có kết quả 

dương tính với SARS-CoV-2. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo, cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CA DƯƠNG TÍNH 

 Họ và tên: P.A.G (Mã BN1183690)  

- Giới tính: Nam; Năm sinh: 2016. 

- Địa chỉ: Bản Nậm Dên, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Trẻ em 

- Chỉ số Ct: 21,15 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ YẾU TỐ DỊCH TỄ 

Bệnh nhân P.A.G là F1 của BN1077620 và BN1077621 (khẳng định 

dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 20/11/2021) 

1. Lịch trình di chuyển: 

- Ngày 16/11/2021 khoảng 05h00 BN cùng bố P.A.S và mẹ V.T.C và 09 

người khác (nhóm 12 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 ngày 17/11/2021 xe đến địa phận xã Co Lương, huyện 

Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, 12 người đi cùng đoàn xuống xe đi xe máy (do người 

nhà chuẩn bị sẵn) trở về huyện Vân Hồ (nhóm 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 00h đoàn về đến khu cách ly huyện Vân Hồ (trụ 

sở công an huyện cũ ngay sát quốc lộ 6 Vân Hồ), được sắp xếp cách ly theo quy 

định 

- Ngày 20/11/2021 trong nhóm 12 người cùng về có 04 người có kết quả 

xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 gồm: Bố P.A.S 

(BN1077620), mẹ V.T.C (BN1077621),  M.T.V (BN 1077618), P.T.C (BN 

1077619). 

2. Tình trạng tiêm Vắc xin 

BN chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (trẻ nhỏ). 
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3. Xét nghiệm 

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

RT-PCR (mẫu gộp), có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

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

RT-PCR (mẫu đơn), có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

- Ngày 26/11/2021 BN được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm bằng phương pháp 

RT-PCR, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 

27/11/2021. 

4. Tình trạng tại khu cách ly 

Tại khu cách ly tập trung huyện Vân Hồ (trụ sở công an huyện cũ ngay sát 

quốc lộ 6 Vân Hồ), các phòng đều có nhà vệ sinh riêng. 

- Từ ngày 18-20/11/2021 BN ở cùng phòng với bố P.A.S (BN1077620) và 

mẹ V.T.C (BN1077621) tại phòng số 24.  

- Từ ngày 21-27/11/2021 BN ở cùng phòng với P.A.L tại phòng số 29 

(trước đấy từ ngày 18-20/11/2021 P.A.L ở cùng phòng với BN M.T.V BN 

1077618).  

5. Hiện tại 

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

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

BN là F1 của bố và mẹ (xác định dương tính ngày 20/11/2021), đang thực 

hiện cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện Vân Hồ. Đều là công dân trở về 

từ vùng dịch, được cách ly ngay khi về đến địa phương nên nguy cơ lây nhiễm 

ra cộng đồng là rất thấp, tuy nhiên người ở cùng phòng, đi cùng đoàn có tiếp xúc 

gần BN có nguy cơ nhiễm bệnh cao.  

Như vậy tính từ ngày 05/10/2021 đến ngày 27/11/2021 tỉnh Sơn La đã phát 

hiện mới 113 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 66 BN được điều trị khỏi ra viện, 47 BN hiện 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. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đặng Thị Ánh Duyên 
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