
 

THÔNG BÁO 

Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện ngày 18/12/2021 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 18/12/2021 đã phát hiện 17 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 L.T.Đ (Mã BN1527464) 

- Địa chỉ: Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu 

2. BN L.N.P.H (Mã BN1527465) 

- Địa chỉ: TK Bệnh Viện, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu 

3. BN L.T.T (Mã BN1527466) 

- Địa chỉ: Bùa Chung 2, xã Tường Phù, huyện Phù Yên 

4. BN L.T.H (Mã BN1527467) 

- Địa chỉ: Bùa Chung 1, xã Tường Phù, huyện Phù Yên 

5. BN H.T.L (Mã BN1527468) 

- Địa chỉ: Bùa Chung 1, xã Tường Phù, huyện Phù Yên 

6. BN L.V.C (Mã BN1527469) 

- Địa chỉ: Bản Pưn, xã Sập Xa, huyện Phù Yên 

7. BN Đ.V.H (Mã BN1527470) 

- Địa chỉ: Bản Trò 2, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên 

8. BN L.T.Q (Mã BN1527471) 

- Địa chỉ: Liên Hợp, xã Tường Hạ, huyện Phù Yên 

9. BN L.V.C (Mã BN1527472) 

- Địa chỉ: Liên Hợp, xã Tường Hạ, huyện Phù Yên 

10. BN N.V.L (Mã BN1527473) 

- Địa chỉ: Ngã Ba, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên 

11. BN L.V.C (Mã BN1527474) 
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- Địa chỉ: Nà Lè, xã Tường Phù, huyện Phù Yên 

12. BN L.T.T (Mã BN1527475) 

- Địa chỉ: Bùa Chung 2, xã Tường Phù, huyện Phù Yên 

13. BN L.V.S (Mã BN1527476) 

- Địa chỉ: Nà Lè, xã Tường Phù, huyện Phù Yên 

14. BN N.G.K (Mã BN1527477) 

- Địa chỉ: Ngã Ba, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên 

15. BN V.T.M.L (Mã BN1527478) 

- Địa chỉ: Phiêng Bông, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu 

16. BN L.T.T (Mã BN1527479) 

- Địa chỉ: Nà Tý, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã 

17. BN H.N.D (Mã BN1527480) 

- Địa chỉ: Nà Hạ 1, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN, TÌNH TRẠNG CÁCH LY 

1. Huyện Mộc Châu 

- Ngày 18/12/2021 ghi nhận 01 BN dương tính với SARS-CoV-2 ở khu 

vực đã có nhiều BN được xác định dương tính với SARS-CoV-2 trước đó (TT 

TT Nông Trường), trong gia đình có bố và mẹ dương tính với SARS-CoV-2 

ngày 11/12/2021 và 13/12/2021  

- BN được cách ly chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. 

- Tình trạng tiêm Vắc xin: BN trẻ nhỏ chưa được tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

- Xét nghiệm: BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 

ngày 17/12/2021, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 

18/12/2021. 

2. Huyện Yên Châu 

- Ngày 18/12/2021 ghi nhận 01 BN dương tính với SARS-CoV-2, BN là 

F1 của BN1494433 (dương tính ngày 16/12/2021).  

- BN được cách ly tại nhà từ ngày 16/12/2021, trước khi thực hiện cách ly 

BN có tiếp xúc với nhiều người ở khu vực sinh sống và người trong gia đình. 

- Tình trạng tiêm Vắc xin: BN được tiêm 02 mũi vắc xin phòng COVID-

19. 

- Xét nghiệm: BN lấy mẫu đơn lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp RT-

PCR ngày 17/12/2021, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 18/12/2021. 
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3. Huyện Phù Yên 

- Ngày 18/12/2021 ghi nhận 12 BN dương tính với SARS-CoV-2 

+ 06 BN đi từ vùng dịch về đã được cách ly ngay khi về (02 BN ở xã Sập 

Xa và Tường Hạ có tiếp xúc với những người trong gia đình trước khi thực hiện 

cách ly) 

+ 06 BN là trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tập trung, tại nhà.  

- Tình trạng tiêm Vắc xin:  

+ 06 BN đã được tiêm 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 

+ 02 BN đã được tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19 

+ 04 BN chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19  

- Xét nghiệm:  

+ 10 BN lấy mẫu đơn lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR ngày 

17/12/2021, 10 BN có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 18/12/2021. 

+ 02 BN được xét nghiệm 02 lần bằng phương pháp RT-PCR, trong đó: 

Lần 1 cả 02 BN không nhớ ngày có kết quả âm tính, lần 02 ngày 17/12/2021 có 

kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18/12/2021 

4. Huyện Thuận Châu 

- Ngày 18/12/2021 ghi nhận 01 BN dương tính với SARS-CoV-2, BN là 

F1 của BN 1495080 (dương tính ngày 16/12/2021).  

- BN được cách ly tại nhà từ ngày 17/12/2021, trước khi thực hiện cách ly 

BN có tiếp xúc với nhiều người ở khu vực sinh sống, trường học và người trong 

gia đình. 

- Tình trạng tiêm Vắc xin: BN chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Xét nghiệm: BN lấy mẫu đơn lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp RT-

PCR ngày 17/12/2021, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 18/12/2021. 

5. Huyện Sông Mã 

- Ngày 18/12/2021 ghi nhận 01 BN dương tính với SARS-CoV-2, BN là 

trường hợp đi từ vùng dịch về (Hà Nội, Hưng Yên), được cách ly ngay khi về 

đến địa phương.  

- Tình trạng tiêm Vắc xin: BN chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Xét nghiệm: BN lấy mẫu đơn lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp RT-

PCR ngày 17/12/2021, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 18/12/2021. 

6. Huyện Mai Sơn 
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- Ngày 18/12/2021 ghi nhận 01 BN dương tính với SARS-CoV-2, BN là 

trường hợp từ Bình Định về địa phương từ ngày 11/12/2021.  

- Trước khi đi xét nghiệm sàng lọc BN có lịch trình di chuyển nhiều nơi, 

tiếp xúc với nhiều người. 

- Tình trạng tiêm Vắc xin: BN được tiêm 02 mũi vắc xin phòng COVID-

19. 

- Xét nghiệm: BN lấy mẫu đơn lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp RT-

PCR ngày 17/12/2021, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 18/12/2021. 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

- Ngày 18/12/2021 tỉnh Sơn La ghi nhận 17 BN nhiễm COVID-19 mới 

(Mộc Châu 01, Yên Châu 01, Phù Yên 12, Thuận Châu 01, Sông Mã 01, Mai 

Sơn 01) 

- Trong đó: 

+ 02 BN phát hiện tại cộng đồng ở khu vực đã có nhiều BN được xác định 

dương tính với SARS-CoV-2 trước đó và có liên quan tới các BN dương tính 

(Thuận Châu 01, Yên Châu 01). 

+ 08 BN từ vùng dịch về địa phương (Mai Sơn 01, Phù Yên 06, Sông Mã 

01): 01 BN (Mai Sơn) từ Bình Định về có lịch trình di chuyển nhiều nơi, tiếp 

xúc với nhiều người trước khi chủ động xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 02 

BN (Phù Yên) trước khi thực hiện cách ly có tiếp xúc với những người trong gia 

đình; 05 BN (Phù Yên 04, Sông Mã 01) thực hiện cách ly ngay sau khi về . 

+ 07 BN là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước đó (Phù Yên 06, 

Mộc Châu 01) 

- Nhận định: 

+ Huyện Mộc Châu: 01 BN đang thực hiện cách ly tại nhà, chỉ tiếp xúc 

với người trong gia đình, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp. 

+ Huyện Yên Châu: 01 BN đã được cách ly tuy nhiên trước khi thực hiện 

cách ly các BN có tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng 

cao.  

+ Huyện Phù Yên: 12 BN, trong đó có 06 BN là trường hợp F1 đã được 

cách ly từ trước nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đông thấp, 06 BN là trường hợp 

vùng dịch về được cách ly sau khi về, nhưng có 02 BN trước khi thực hiện cách 

ly có tiếp xúc với những người trong gia đình nên có nguy cơ lây nhiễm cho 

những người tiếp xúc gần. 

+ Huyện Thuận Châu: 01 BN là trường hợp F1 đã được cách ly tuy nhiên 

trước đó có tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ lây lây nhiễm cộng đồng cao. 

+ Huyện Sông Mã: 01 BN đi từ vùng dịch đã được cách ly tập trung ngay 

khi về nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp. 
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+ Huyện Mai Sơn: 01 BN đi từ vùng dịch về ngày 11/12/2021 có lịch trình 

di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trước khi xét nghiệm sàng lọc 

ngày 17/12/2021 nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

- Quá trình truy vết, giám sát và đánh giá nguy cơ lây nhiễm tiếp tục được 

triển khai, cập nhật và bổ sung. 

Như vậy tính từ ngày 05/10/2021 đến ngày 18/12/2021 tỉnh Sơn La đã 

phát hiện mới 378 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các công dân 

trở về từ các tỉnh đang có dịch, lây nhiễm thứ phát và một số trường tại cộng 

đồng. Trong đó đã có 124 BN được điều trị khỏi ra viện, 254 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. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Đặng Thị Ánh Duyên 

 


		2021-12-19T08:41:49+0700
	Việt Nam
	Đặng Thị Ánh Duyên<duyendta.ttksbt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-12-19T08:46:40+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật<ttksbt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




