
 

THÔNG BÁO 

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

trong ngày 26/8/2021 tại tỉnh Sơn La  

 

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

lấy ngày 25/8/2021, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh thông báo có 03 mẫu xét 

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

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành rà soát nhanh các yếu tố dịch tễ 

có: 02 ca bệnh cách ly ở khu vực phong toả là F1 của BN 312951, 01 ca bệnh ở 

khu cách ly tập trung là F1 của BN 348322 (cả 3 bệnh nhân liên quan đến ca 

mắc cộng đồng).  

Kết quả điều tra cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CA DƢƠNG TÍNH 

1. BN H.T.T (mã BN393295); Năm sinh: 1992; Địa chỉ: Bản Úm 2, xã 

Huy Thượng, huyện Phù Yên; Giáo viên 

2. BN N.N.H.M (mã BN393296); Năm sinh: 2017; Địa chỉ: Bản Úm 2, xã 

Huy Thượng, huyện Phù Yên; Trẻ em 

3. BN N.T.H (mã BN393297); Năm sinh: 1980; Địa chỉ: Bản Úm 2, xã 

Huy Thượng, huyện Phù Yên; Công nhân 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ YẾU TỐ DỊCH TỄ 

1. BN H.T.T (là F1 BN 312951) 

- Từ ngày 12/8 – 16/8/2021 trường hợp F0 (BN 312951) có lên nhà chị 

H T T nhiều l n có tiếp x c và 05 người trong gia đình (N.V.H, N.V.H, Đ.T.H, 

N.H.Đ.L, N.N.T) 

- Ngày 12/8/2021 sáng ở nhà, đến 17 giờ 00 đi r t tiền ở cây A R BANK  

t i tiểu khu (TK) 2, thị trấn Phù Yên, có đeo khẩu trang và không nhớ tiếp x c 

với những ai, 17 giờ 30 vào siêu thị H a Phượng t i TK 2, thị trấn Phù Yên có 

đeo khẩu trang và tiếp x c với người thu tiền t i siêu thị ( h ng  iếp   c   i ai 

 h c), 17 giờ 40 đi ra chợ thực phẩm mua rau (   qu    h ng nh      r ) t i TK 

1, thị trấn Phù Yên, 18 giờ 00 mua cá t i c a hàng Sơn Tuế ở TK 1, thị trấn Phù 

Yên, sau đó mua mướp ngoài đường đối diện với chợ Thực Phẩm  

- Ngày 13/8/2021 ở nhà không ra ngoài  
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- Ngày 14/8/2021 ở nhà đến 15 giờ 00 đi lên nhà ông bà (H.T.T, H.V.T) ở 

chân đ o Ban, bản Ban 1, xã Huy Thượng có đeo khẩu trang và không tiếp x c 

với ai khác, sau đó về nhà và không đi đâu  

- Ngày 15/8/2021 ở nhà đến 15 giờ 00 đi lên nhà ông bà (H.T.T, H.V.T) ở 

chân đ o Ban bản Ban 1, xã Huy Thượng có đeo khẩu trang và không tiếp x c 

với ai khác, đến 15 giờ 15 mua thuốc t i qu y thuốc H T H địa chỉ chân đ o Ban 

bản Ban 1, xã Huy Thượng ở đây có đeo khẩu trang và không tiếp x c với ai 

khác, sau đó về nhà không đi đâu  

- Từ ngày 16/8/2021 đến nay chỉ ở nhà và tiếp x c với người trong gia 

đình   

 - Hiện t i đã được lấy mẫu 2 l n: L n 1 ngày 19/8/2021 có kết quả âm 

tính; l n 2 ngày 25/8/2021 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

- Bệnh nhân được cách ly t i t i bản Úm 2, xã Huy Thượng, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La từ ngày 20/8/2021   

2. BN N.N.H.M (là F1 của BN 312951) 

- Trẻ ở nhà và không đi đâu, chỉ tiếp xúc với bố N V Q và người trong gia 

đình ( rong gia đình có  3 F0:  01 cụ nội BN336925, 02 ông bà nội BN 358520 

và BN336926 sống cùng nhà). 

- Trẻ được cách ly t i nhà từ ngày 19/8/2021 t i bản Úm 2, xã Huy 

Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La  

- Hiện t i đã được lấy mẫu 2 l n: L n 1 ngày 20/8/2021 có kết quả âm tính; 

l n 2 ngày 25/8/2021 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

3. BN N.T.H (là F1 của BN 348322) 

  - Ngày 22/8/2021 ở nhà không đi đâu, tiếp xúc với con S.T.T (BN 

348322), chồng S.V.T và mẹ Đ.T.H. 

  - Ngày 23/8/2021 ở nhà không đi đâu, chỉ tiếp xúc chồng  

 - Ngày 24/8/2021 ở nhà đến khoảng 17h30 được đón đi cách ly tập trung 

t i trường cấp    Mường Thải. T i khu cách ly được sắp xếp ở cùng phòng với 

Đ.T.T Bản Úm, Huy Thượng, Phù Yên. 

- Bệnh nhân được cách ly tập trung t i Trường cấp 2 Mường Thải, xã 

Mường Thải huyện Phù Yên từ ngày 24/8/2021 ( rong phòng có 2 người đều là 

F1).  

- Bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ, ng t mũi, không ho, không khó thở   

- Hiện t i đã được lấy mẫu 2 l n: L n 1 ngày 20/8/2021 có kết quả âm tính; 

l n 2 ngày 25/8/2021 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Tình trạng hiện tại  

Hiện t i 02 bệnh nhân chưa có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng… 01 bệnh 

nhân có biểu hiện sốt nhẹ, ng t mũi, không khó thở, không ho. 
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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:  

- 03 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV- 2 mới phát hiện đều là đối 

tượng F1 đang thực hiện các biện pháp cách ly t i khu vực phong toả và t i khu 

cách ly tập trung: 02 ca bệnh cách ly t i nhà ở khu vực phong toả và là F1 của 

BN 312951, 01 ca bệnh ở khu cách ly tập trung là F1 của BN 348322 (bệnh 

nhân liên quan đến ca mắc cộng đồng). 

 - Như vậy tính từ ngày 21/7/2021 đến 22 giờ 00 ngày 26/8/2021 đã ghi 

nhận 178 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2: 152 trường hợp phát hiện 

trong khu cách ly tập trung ( rong đó có  6  rường hợp là F  liên quan đến ca 

mắc  ại cộng đồng); 26 trường hợp phát hiện t i cộng đồng có liên quan đến các 

trường hợp F0 đã phát hiện hoặc có yếu tố liên quan đến ca mắc t i cộng đồng 

trước đó  

- Hiện t i 16 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện (02  ại BVĐK  ỉnh, 14 

bệnh nhân  ại  hu điều  r  F  của hu ện Phù Yên), 01 bệnh nhân chuyển Bệnh 

viện Nhiệt Đới Trung ương điều trị, 04 bệnh nhân đang điều trị cách ly t i 

BVĐK huyện Phù Yên; và 157 trường hợp đang điều trị t i khu điều trị F0 của 

huyện Phù Yên, trong đó (31 bệnh nhân điều tr  tại  hu điều tr  Trường THCS 

Huy Thượng và 126 bệnh nhân được điều tr  tại Khu điều tr  cách ly bệnh nhân 

COVID-19 tại điểm  rường PTDT Nội trú (điểm  rường cũ) Bản Úm xã Huy 

Thượng) 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo tới Ban Chỉ đ o Phòng, chống dịch 

Covid-19 các cấp, các đơn vị liên quan và thông tin đ y đủ cho người dân để triển 

khai thực hiện các biện pháp đáp ứng phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Sơn La /  

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 

 


