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SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                           

Số: 63/TB-KSBT        Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO   

Các trƣờng hợp dƣơng tính với SARS-CoV-2  

Đƣợc phát hiện trong ngày 30/8/2021 trên địa bàn huyện Phù Yên  

 

Ngày 30/8/2021 Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông báo trong các mẫu giám 

sát dịch tễ của huyện Phù Yên có 06 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 cho thấy: 

- Có 01 trường hợp là F1 của BN 312951 xác định dương tính ngày 

19/8/2021 tại cộng đồng bản Úm 2, xã Huy Thượng, Phù Yên, đang chấp hành 

cách ly tập trung. 

- Có 01 trường hợp là F1 của BN 336918 xác định dương tính ngày 

21/8/2021 tại cộng đồng bản Úm 2, xã Huy Thượng, Phù Yên, đang chấp hành 

cách ly tập trung. 

- Có 04 trường hợp là những người đi từ Bình Dương về, hiện đang chấp 

hành cách ly tập trung. 

Kết quả điều tra cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ CÁC CA DƢƠNG TÍNH 

1. BN Đ.V.N (mã BN449639); Năm sinh: 1959; Địa chỉ: Bản Úm 2, xã Huy 

Thượng, huyện Phù Yên; Làm ruộng. 

2. BN H.T.B (mã BN449640); Năm sinh: 1980; Địa chỉ: Bản Thín, xã Tường 

Tiến, huyện Phù Yên; Công nhân Công ty giày da Ngọc Hà, tổ đánh bóng phân 

xưởng 2 Bản Mo, xã Quang Huy, Phù Yên. 

3. BN G.A.C (mã BN449641); Năm sinh: 2004; Địa chỉ: Bản Suối Vé, xã 

Nam Phong, huyện Phù Yên; Lao động tự do tại Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình 

Dương. 

4. BN G.A.D (mã BN449642); Năm sinh: 1999; Địa chỉ: Bản Suối Ó, xã 

Quang Huy, huyện Phù Yên; Công nhân tại Công ty Starword Hội Nghĩa, Tân 

Uyên, Bình Dương. 

5. BN V.A.S (mã BN449643); Năm sinh: 2002; Địa chỉ: Bản Suối Ó, xã 

Quang Huy, huyện Phù Yên; Công nhân tại Công ty Starword Hội Nghĩa, Tân 

Uyên, Bình Dương. 
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6. BN M.A.N (mã BN449644); Năm sinh: 2004; Địa chỉ: Bản Suối Thịnh, xã 

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

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN, TÌNH TRẠNG TẠI KHU CÁCH LY  

1. Bệnh nhân BN449639 là F1 của BN312951. 

- Từ ngày 11/8/2021 đến 18/8/2021 chỉ ở nhà không đi đâu, nhưng có tiếp 

xúc với một số người trong gia đình, hàng xóm. 

- Ngày 19/8/2021 đến nay đang thực hiện cách ly tập trung tại khu vực 

cách ly Trường THCS xã Gia Phù. 

- Đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần: Lần 1 ngày 20/8/2021 kết quả âm 

tính; Lần 2 ngày 24/8/2021 kết quả âm tính; Lần 3 lấy mẫu ngày 29/8/2021 có 

kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/8/2021. 

- Hiện tại bệnh nhân, không ho, không sốt, không khó thở… 

- Bệnh nhân đã được tiêm 01 mũi vắc xin COVID-19 ngày 05/8/2021.  

2. Bệnh nhân BN449640 là F1 của BN 336918 

- Chị H.T.B là công nhân Phân xưởng 2, Tổ đánh bóng thuộc Công ty 

Giầy da Ngọc Hà. Ngày 17/8/2021 đi làm ca đêm (từ 20h00 17/8 đến 07h 18/8). 

Trong thời gian làm ca, chị B có tiếp xúc với BN 336918 xác định là F0 ngày 

20/8/2021, là thợ sửa chữa, không cùng tổ khi anh H đến mua nước uống và sạc 

nhờ điện thoại tại khu vực phân xưởng của chị B. Thời gian tiếp xúc 5-7 phút, 

khoảng cách 1m, không nhớ rõ anh Hà có đeo khẩu trang hay không. 

- Từ ngày 18/8/2021 đến ngày 20/8/2021 chỉ ở nhà không đi đâu, có tiếp 

xúc với người nhà và một số người quen đến chơi. Ngày 21/8/2021 sáng ở nhà 

không đi đâu, đến chiều tối sang nhà bố mẹ đẻ ở cùng bản. Ngày 22/8/2021 sáng 

ở nhà đến chiều có tiếp xúc với 02 người cùng bản sang nhà chơi. 

- BN B được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trường THCS xã Gia Phù 

từ ngày 23/8/2021 (tại phòng 7A1, tầng 2, cùng 04 người khác). 

- Kết quả điều tra truy vết: Có 17 người tiếp xúc gần được xác định là F2 

của chị H.T.B. BCĐ xã Tường Tiến đã ban hành quyết định cách ly tại nhà từ 

ngày 22/8/2021, số người này chưa lấy mẫu xét nghiệm. 

3. Các bệnh nhân đi từ vùng dịch về (04 ngƣời, gồm G.A.C; G.A.D; V. 

A.S; M.A.N) 

 - Những người này đi từ Bình Dương (bằng phương tiện máy bay, ô tô) về 

địa phương vào ngày 14-15/7/2021 đến chốt Đu Lau thực hiện khai báo y tế sau 

đó được chuyển vào khu cách ly tập trung tại Trường Phổ thông DTNT, sau khi 

phát hiện có các ca dương tính với SASR-CoV-2 tại khu cách ly tập trung đã 

được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Huy Tường (02 

người) và tại Trường Trung học cơ sở Huy Bắc (02 người). 
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- Cả 04 trường hợp này đã lấy mẫu 09 lần: 08 lần trước đều có kết quả âm 

tính, lần 9 lấy mẫu ngày 29/8/2021 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-

CoV-2 vào ngày 30/8/2021. 

- Hiện tại: Có 01 bệnh nhân (G.A.C) sốt nhẹ, không khó thở, 03 bệnh 

nhân còn lại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, . 

III. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ  

- Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ, xem xét điều kiện cách ly tập trung tại 

huyện Phù Yên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhận định: đây là những trường 

hợp dương tính mới, được phát hiện trong các khu cách ly tập trung trên dịa bàn 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

- Có 02 trường hợp là F1 của chùm ca bệnh cộng đồng tại bản Úm 2, xã 

Huy Thượng, huyện Phù Yên; trong đó có 01 bệnh nhân liên quan đến ca làm 

việc đêm ngày 17/8/2021 tại Công ty Giày da Ngọc Hà. 

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

đang được cách ly tập trung, kể cả 02 bệnh nhân là F1 liên quan đến ca mắc 

cộng đồng cũng đã có kết quả xét nghiêm âm tính lần 1. Tuy nhiên trong thời 

gian tới những người ở cùng khu vực cách ly, đặc biệt là những người ở cùng 

phòng với các bệnh nhân trên có khả năng nhiễm bệnh ở mức cao nếu trong thời 

gian cùng cách ly không đảm bảo giãn cách và thực hiện 5K nghiêm ngặt. 

 - Như vậy tính từ ngày 21/7/2021 đến ngày 30/8/2021 đã ghi nhận 197 

trường hợp dương tính với SARS-CoV-2: 167 trường hợp phát hiện trong khu 

cách ly tập trung (trong đó có 08 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 29 bệnh nhân F0 tại huyện Phù Yên đã khỏi bệnh và ra viện (02 

tại BVĐK tỉnh, 01 bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa huyện, 26 bệnh nhân tại khu 

điều trị F0 của huyện); 01 bệnh nhân chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 

điều trị; 03 bệnh nhân đang điều trị cách ly tại BVĐK huyện Phù Yên và 164 

trường hợp đang điều trị tại khu điều trị F0 của huyện Phù Yên. 

(Thông báo này thay thế cho Thông báo số 62/TB-KSBT ngày 30/82021 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)./. 

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 

 

 

 

Húa Thị Thu Hằng 
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