
 

THÔNG BÁO 

Các trƣờng hợp dƣơng tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện  

trong ngày 23/8/2021 tại tỉnh Sơn La  

 

Trong quá trình tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ 

lấy ngày 22/8/2021, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh thông báo có 09 mẫu xét 

nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành rà soát nhanh, 09 ca bệnh đều có 

yếu tố dịch tễ liên quan đến các khu cách ly y tế tập trung và vùng phong tỏa, 

trong đó: 07 trường hợp đi từ Bình Dương về, hiện đang trong khu cách ly tập 

trung của huyện Phù Yên. 02 BN cộng đồng tại Bản Úm 1 và bản Úm 2 xã Huy 

Thượng. 

Kết quả điều tra cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CA DƢƠNG TÍNH 

1. BN Đ.V.H (mã BN358519); Sinh năm 1974; Địa chỉ: Bản Úm 1, xã 

Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Công an viên. 

2. BN N.V.Q (mã BN358520); Sinh năm 1972; Địa chỉ: Bản Úm 2, xã 

Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Nông dân 

3. BN V.A.T (mã BN358521); Sinh năm 1995; Địa chỉ: Bản Suối On, xã 

Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình 

Dương. 

4. BN P.A.T (mã BN358522); Sinh năm 1990; Bản Chè Mè, xã Mường 

Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình Dương. 

5. BN V.A.C (mã BN358523); Sinh năm 2000; Địa chỉ: Bản Suối Ó, xã 

Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình 

Dương. 

6. BN P.A.M (mã BN358524); Sinh năm 1990; Địa chỉ: Bản Kim Bon, xã 

Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình 

Dương. 

7. BN G.A.L (mã BN358525); Sinh năm 1999; Địa chỉ: Bản Suối Kếnh, xã 

Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình 

Dương. 

8. BN G.A.C (mã BN358526); Sinh năm 1986; Địa chỉ: Bản Suối Kếnh, 

xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình 

Dương. 
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9. BN S.A.P (mã BN358527); Sinh năm 1990; Địa chỉ: Bản Suối Pa, xã 

Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Lao động tự do tại Tân Uyên, Bình 

Dương. 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ YẾU TỐ DỊCH TỄ 

A. Phát hiện tại khu cách ly tập trung: 7 trƣờng hợp  

Các trường hợp: V.A.T; P.A.T; V.A.C; P.A.M; G.A.L; G.A.C; S.A.P đi 

từ Tân Uyên, Bình Dương chở về Phù Yên bằng phương tiện xe công cộng và 

máy bay. Đến chốt Đu Lau thực hiện khai báo y tế và được đưa về các khu cách 

ly tập trung của huyện Phù Yên. 

B. Phát hiện tại cộng đồng: 02 trƣờng hợp  

1. Đ.V.H:  

- Tham gia trực chốt 2 (Cầu đập tràn) xã Huy Thượng huyện Phù Yên từ 

ngày 13/8/2021. Hàng ngày có đi tuần bằng xe máy tại bản Úm 2, xã Huy 

Thượng (có đeo khẩu trang và không tiếp xúc với ai). Sau đó về nhà và tiếp xúc 

với 03 người trong gia đình (Đ.T.O, Đ.T.L, H.Đ.N) 

- Ngày 18/8/2021 có dừng lại mua đồ tại khu vực gần nhà BN 336927 sau 

đó về nhà và đi ra chốt số 2 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.  

- Từ ngày 19/8/2021 –  22/8/2021 chỉ thực hiện nhiệm vụ tại chốt số 2 và 

về nhà không đi đâu. 

2. N.V.Q 

- Ngày 16/8/2021: Khoảng 16 giờ 00 đến 17 giờ 00, tiếp xúc với 

BN312951 tại nhà (không đeo khẩu trang). Sau đó có tiếp xúc với người trong 

gia đình gồm 3 người (vợ Đ.T.Q là BN336926 phát hiện ngày 20/8/2021; Con 

N.V.Q và N.H.M) 

- Ngày 17/8/2021: Khoảng 7 giờ 00 xuống BVĐK huyện Phù Yên chăm 

bố tại khoa Hồi sức cấp cứu. Sau đó BVĐK Phù Yên bị phong tỏa nên bị cách ly 

tại đó từ ngày 17/8/2021 đến nay. 

* Hiện tại 9 bệnh nhân không sốt, không khó thở, đã chuyển điều trị ở khu 

cách ly F0 huyện Phù Yên 

 III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

Dựa trên kết quả điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm RT-PCR, Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật nhận định:  

- 07 bệnh nhân dương tính mới được phát hiện trong khu vực cách ly tập 

trung của huyện Phù Yên, có tiền sử đi từ Bình Dương về, đến chốt Đu Lau 

được BCĐ đưa thẳng vào khu cách ly tập trung huyện Phù Yên tỉnh Sơn La (các 

bệnh nhân đều liên quan đến các phòng có ca dương tính trước đó). 
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- 02 bệnh nhân phát hiện mới tại cộng đồng trong đó có: 01 trường hợp 

trong vùng phong tỏa cư trú tại Bản Úm 1, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên và 

01 trường hợp là F1 của BN 312951 (phát hiện ngày 18/8/2021). 

- Hiện tại diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phù Yên 

rất phức tạp, nhiều trường hợp F0 lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt tại Bản 

Úm 2, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên. Một số khu vực khác như Thị trấn, xã 

Mường Lang, xã Mường Cơi là những địa điểm liên quan đến các trường hợp F0 

đã phát hiện. Ngày 23/8/2021 tại bản Úm 1 xuất hiện ca bệnh đầu tiên tai cộng 

đồng. Đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng xác minh trường hợp F0 đầu 

tiên trong cộng đồng tại huyện Phù Yên tỉnh Sơn La nên rất khó khăn trong việc 

khoanh vùng, truy vết, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm. 

- Qua quá trình điều tra, truy vết bước đầu xác định ổ dịch tại Bản Úm 2, 

Bản Úm 1 xã Huy Thượng, huyện Phù Yên. Đây là ổ dịch phát hiện tại cộng 

đồng, có khả năng lây nhiễm rất cao. Mặt khác trong thời gian vừa qua để đáp 

ứng với công tác phòng, chống dịch xã Huy Thượng có tổ chức tiêm vắc xin 

COVID-19 cho toàn dân, phải tổ chức tập trung vì thế trong thời gian tới rất có 

thể tiếp tục ghi nhận các trường hợp dương tính tại một số bản khác trên địa bàn. 

Đến thời điểm hiện tại chưa xác định được nguồn lây, nhưng nghĩ nhiều đến mối 

liên hệ với các ca F0 được phát hiện trong khu cách ly tập trung trên địa bàn. 

- Tính từ ngày 21/7/2021 đến 20 giờ 00 ngày 23/8/2021 đã ghi nhận 161 

trường hợp dương tính với SARS-CoV-2: 138 trường hợp phát hiện trong khu 

cách ly tập trung; 23 trường hợp phát hiện tại cộng đồng có liên quan đến các 

trường hợp F0 đã phát hiện tại cộng đồng trước đó. 

- Hiện tại 15 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện (02 tại BVĐK tỉnh, 13 

bệnh nhân tại khu điều trị F0 của huyện Phù Yên), 05 bệnh nhân đang cách ly, 

điều trị tại BVĐK huyện Phù Yên; và 141 trường hợp đang điều trị tại khu điều 

trị F0 của huyện Phù Yên. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xin 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 

 


		2021-08-23T22:14:32+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
	2021-08-23T22:22:33+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật<ttksbt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




