
 

THÔNG BÁO 

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

trong ngày 29/8/2021 tại tỉnh Sơn La  

 

Ngày 29/8/2021 Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo trong các mẫu giám 

sát dịch tễ của huyện Phù Yên có 02 mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính với 

SARS-CoV-2. 

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

thấy 02 ca bệnh có yếu tố dịch tễ là những người đi từ vùng dịch về, hiện đang 

cách ly tập trung liên quan đến một số ca dương tính được xác định trước đó tại 

đây. 

Kết quả điều tra cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CA DƢƠNG TÍNH 

1. BN S.A.P (mã BN435377); Năm sinh: 2000; Địa chỉ: Bản Suối Pa, xã Kim 

Bon, huyện Phù Yên; Lao động tự do tại Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 

2. BN T.A.C (mã BN435378); Năm sinh: 1992; Địa chỉ: bản Suối Chèo, xã 

Suối Bau, huyện Phù Yên; Lao động tự do tại Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ YẾU TỐ DỊCH TỄ 

1. Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân S.A.P đi từ Bình Dương về địa phương ngày 18/7/2021 được 

đưa vào khu cách ly Trường Phổ thông dân DTNT huyện Phù Yên sau chuyển 

sang khu cách ly Trường Tiểu học Tường Phù. Đã được lấy xét nghiệm 10 lần: 

09 lần âm tính, lần 10 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 29/8/2021. 

- Bệnh nhân T.A.C đi từ Bình Dương về ngày 18/7/2021 sau khi về được 

đưa vào khu cách ly Trường Phổ thông DTNT huyện Phù Yên sau chuyển sang 

khu cách ly Trường Tiểu học Tường Phù. Đã được lấy mẫu xét nghiệm 09 lần: 

08 lần âm tính, lần 09 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào 

ngày 29/8/2021. 

2. Hiện trạng tại khu cách ly 

Khi vào khu cách ly tập trung Trường Phổ thông DTNT huyện Phù Yên, 

các trường hợp này được sắp xếp tại các khu vực cách ly, sau đó di chuyển sang 

khu cách ly tại Trường Tiểu học Tường Phù. Cụ thể: 

- S.A.P, cách ly tại phòng số 4 (cùng với S.A.T). 
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- T.A.C, cách ly tại phòng số 5 (cùng T.A.M và S.A.D) 

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:  

- 02 bệnh nhân đang được cách ly trong các khu cách ly tập trung của 

huyện Phù Yên, đều đi từ Bình Dương về và được đưa vào ngay khu cách ly tập 

trung (Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Phù Yên) khu cách ly này được 

xác định có nhiều ca mắc SARS-CoV- 2 trước đó, sau đó 02 bệnh nhân được 

chuyển tách sang khu cách ly tập trung thuộc Trường Tiểu học Tường Phù. 

- Các trường hợp này đều là những người tiếp xúc gần với các trường hợp 

dương tính trước đó đã ghi nhận trong khu cách ly tập trung huyện Phù Yên. 

- 02 bệnh nhân này có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp do 

đang được cách ly tập trung, tuy nhiên trong thời gian tới những người ở cùng 

khu vực cách ly, đặc biệt là những người ở cùng phòng với bệnh nhân khả năng 

dương tính là rất lớn nếu không đảm bảo giãn cách và thực hiện 5K nghiêm 

ngặt. 

- Như vậy tính từ ngày 21/7/2021 đến 21 giờ 00 ngày 29/8/2021 đã ghi 

nhận 191 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2: 161 trường hợp phát hiện 

trong khu cách ly tập trung (trong đó có 06 trường hợp là F1 liên quan đến ca 

mắc tại cộng đồng); 30 trường hợp phát hiện tại cộng đồng có liên quan đến các 

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

trước đó. 

- Hiện tại 28 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện (02 tại BVĐK tỉnh, 26 

bệnh nhân tại khu điều trị F0 của huyện Phù Yên), 01 bệnh nhân chuyển Bệnh 

viện Nhiệt đới Trung ương điều trị, 04 bệnh nhân đang điều trị cách ly tại 

BVĐK huyện Phù Yên; và 158 trường hợp đang điều trị tại khu điều trị F0 của 

huyện Phù Yên. 

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

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

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

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 
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