
 

THÔNG BÁO 

Trƣờng hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện trong ngày 29/11/2021  

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 29/11/2021 đã phát hiện 01 trường hợp có kết quả 

dương tính với SARS-CoV-2. 

Trung tâm  i m soát  ệnh t t th ng  áo, cụ th  như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CA DƢƠNG TÍNH 

Họ và tên: BN L.T.T (mã BN1222344);  

- Giới tính: Nữ;  

- Năm sinh: 1992;  

- Địa chỉ: Bản Bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

- Nghề nghiệp: Công nhân khu Techong Hải Hà, xã Quảng Điền, huyện Hải 

Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

- Chỉ số Ct: 22,31. 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN, TÌNH TRẠNG CÁCH LY 

1. Lịch trình di chuyển và tình trạng tại khu cách ly. 

- BN đi làm tại khu Techong Hải Hà, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh, ngày 15/11/2021 đi xe khách (nhà xe Mệnh Duân tuyến Móng Cái - 

Điện Biên) lên Sơn La, đến ngã Ba 4G lúc 02h00’ ngày 16/11/2021 chuy n sang 

xe khách nhà xe Đức Việt chuyên tuyến Mường Luân - Móng Cái về huyện Sông 

Mã (không nhớ số xe, số điện thoại, tên chủ xe) trên xe có khoảng 15 người cả lái 

xe và phụ xe. 

- Ngày 16/11/2021 khoảng 06h00 xuống xe tại ngã 3 Chiềng En, Sông Mã 

được anh chồng đến đón về Trạm y tế xã Chiềng En khai báo y tế và được cách ly 

trong vòng 07 ngày.  

- Tại khu cách ly bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã: Trong thời gian 

cách ly tại lán có tiếp xúc (ăn cơm cùng) với BN Đ.V.T (BN1199168, dương tính 

ngày 27/11/2021) và 02 người khác (từ Quảng Ninh về) cũng đang thực hiện cách 

ly, cùng khu cách ly tại lán của bản và tiếp xúc gần với 02 người khác (người nhà 

đưa cơm hàng ngày).  
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- Sau 07 ngày cách ly tại lán, ngày 23/11/2021 BN về nhà; Từ ngày 23-

27/11/2021 BN có tiếp xúc với 06 người trong gia đình (chồng, bố mẹ chồng và 03 

con) và tiếp xúc với nhiều người khác trong bản.  

- Ngày 27/11/2021 sau khi BN Đ.V.T cùng khu lán cách ly có kết quả xét 

nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, ngày 28/11/2021 bệnh nhân được đưa đi 

cách ly t p trung tại khu cách ly huyện Sông Mã.  

- Tại khu cách ly t p trung huyện Sông Mã (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện): Từ ngày 27/11/2021 BN được cách ly 01 mình một phòng, có nhà vệ sinh 

riêng. 

2. Tình trạng tiêm Vắc xin 

BN đã được tiêm 02 mũi vắc xin (Vero Cell) phòng COVID-19 (mũi 1 ngày 

13/7/2021, mũi 2 ngày 15/8/2021). 

3. Xét nghiệm 

Ngày 28/11/2021 BN được lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp RT-

PCR, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/11/2021.  

4. Hiện tại:  

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

- C ng tác truy vết, đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại cộng đồng và các  iện 

pháp đáp ứng nhanh đang được tri n khai tích cực, khẩn trương. 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

BN là c ng dân trở về từ vùng dịch, được cách ly ngay khi về đến địa 

phương (tự cách ly tại lán của bản 7 ngày), tuy nhiên trong thời gian cách ly tại 

lán có tiếp xúc với BN1199168 và một số người khác. Mặt khác trong quá trình tự 

theo dõi sức khoẻ tại gia đình có tiếp xúc với nhiều người nên có nguy cơ lây 

nhiễm cho cộng đồng. 

Như v y tính từ ngày 05/10/2021 đến ngày 29/11/2021 tỉnh Sơn La đã phát 

hiện mới 115 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các c ng dân trở về từ 

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

đó đã có 72 BN được điều trị khỏi ra viện, 43 BN hiện đang điều trị.   

Trung tâm Ki m soát bệnh t t trân trọng 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/cáo); 

- Sở Y tế (B/cáo); 

- BCĐ PCD Covid-19 các huyện/TP; 

- Lưu: VT, PCBTN, TTGDSK. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Hứa Thị Thu Hằng 
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