
 

THÔNG BÁO 

Các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện  

trong ngày 07/9/2021 tại tỉnh Sơn La  

 

Ngày 07/9/2021 Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) 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 (KSBT) đã tiến hành điều tra nhanh các yếu 

tố dịch tễ cho thấy, cả 02 bệnh nhân đều là F1 liên quan đến các ca mắc cộng 

đồng và ca mắc tại khu cách ly tập trung, trong đó: 01 BN đang cách ly tập 

trung, 01 BN đang cách ly tại nhà trong khu vực phong tỏa. 

Kết quả điều tra cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CA DƯƠNG TÍNH 

1. BN Đ.V.H (mã BN551005); Năm sinh: 1976; Địa chỉ: Bản Úm 1, xã Huy 

Thượng, huyện Phù Yên; Nghề nghiệp: Nông dân. 

2. BN G.A.T (mã BN551006); Năm sinh: 1997; Địa chỉ: Bản Suối Vé, xã 

Nam Phong, huyện Phù Yên; Nghề nghiệp: Công nhân tại Hội Nghĩa, Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương. 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ YẾU TỐ DỊCH TỄ 

1. Bệnh nhân Đ.V.H là F1 của BN 358519 (đã được xác định dương tính 

ngày 23/8/2021). 

- Khoảng 14 giờ ngày 19/8/2021 BN Đ.V.H có tiếp xúc khoảng 03 phút 

với BN 358519 (người cùng bản), khoảng cách 2,5m, không đeo khẩu trang.  

 - Ngày 20/8 - 30/8/2021 ở nhà không đi đâu, không tiếp xúc với ai, chỉ 

tiếp xúc với vợ là H.T.D. 

- Khoảng 17 giờ ngày 31/8/2021 có anh H.V.H cùng trú tại bản Úm 1, xã 

Huy Thượng đến ăn cơm, sau khi ăn xong BN lên nhà anh H.V.H ngủ. Tại nhà 

anh H.V.H có 2 người (anh H.V.H và con trai H.T.D). Anh H.V.H và con trai đã 

được lấy mẫu 3 lần, lần cuối 05/9/2021 đều có kết quả âm tính. 

- Ngày 01/9/2021 (khoảng 8 giờ sáng) ông C.V.L là Trưởng Ban Mặt trận 

Tổ quốc cơ sở bản Úm 1, xã Huy Thượng chở BN bằng xe máy đến trụ sở 

UBND xã Huy Thượng để nhắc nhở về việc không chấp hành qui định về cách 
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ly y tế và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-CP. Tại trụ sở Công an xã Huy 

Thượng có làm việc 15 phút với cán bộ công an D.T.M, giữ khoảng cách 3m, có 

đeo khẩu trang. 

- Từ ngày 02/9 đến ngày 04/9/2021 ở nhà không đi đâu. Khoảng 10 giờ 

ngày 05/9/2021 BN ĐVH có đến nhà ông L.Q.V trú tại bản Úm 2, xã Huy 

Thượng để mượn xe máy, không tiếp xúc gần, có đeo khẩu trang. 

- BN chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Đã lấy mẫu 03 lần, 02 lần trước (ngày 23/8/2021 và ngày 29/8/2021) đều 

có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, lần 03 lấy mẫu ngày 06/9/2021 khẳng định 

dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/9/2021. 

- Sức khỏe hiện tại: Có ho ít, không sốt, không khó thở.  

2. Bệnh nhân G.A.T là F1 của BN 381666, BN 449641 (BN 381666 xác 

định dương tính với SASR-CoV-2 ngày 25/8/2021, BN 449641 xác định dương 

tính với SASR-CoV-2 ngày 30/8/2021)  

- BN đi từ Bình Dương về địa phương ngày 14/7/2021, được đưa đi cách ly 

tập trung tại Trường Phổ thông DTNT, sau đó chuyển sang khu cách ly tập trung 

tại Trường Tiểu học Huy Tường, ở phòng số 06, tầng 2 cùng vợ là P.T.M, đã lấy 

mẫu 09 lần, lần gần nhất ngày 05/9/2021 vẫn có kết quả âm tính với SARS-

CoV-2. Hiện tại sức khỏe bình thường (vẫn đang cách ly tại khu CLTT). 

- BN đã lấy mẫu 09 lần: 08 lần trước đều có kết quả âm tính với SARS-

CoV-2, lần 09 lấy mẫu ngày 05/9/2021 có kết quả khẳng định dương tính với 

SARS-CoV-2 vào ngày 07/9/2021 

- BN chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 

- Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

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

Yên, Trung tâm KSBT nhận định: đây là những BN dương tính mới và đều là 

các trường hợp F1 liên quan đến các ca mắc cộng đồng và ca mắc trong khu 

cách ly tập trung, trong đó 01 BN phát hiện trong khu cách ly tập trung và 01 

BN phát hiện khi đang cách ly tại nhà trong khu vực phong tỏa. 

- Có 01 bệnh nhân (G.A.T) đang cách ly tập trung nên nguy cơ lây nhiễm 

cho cộng đồng ở mức thấp, nhưng nguy cơ lây nhiễm cho vợ (P.T.M, ở cùng 

phòng) là rất cao. 

- Trường hợp Đ.V.H được phát hiện (+) khi đang thực hiện cách ly tại nhà 

trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-CP của Chính phủ nhưng 

BN này không tuân thủ các qui định, vẫn tiếp xúc với một số người khác, nên có 
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khả năng tiếp tục làm lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là những người ở 

trong gia đình và người đã tiếp xúc gần. 

- Như vậy tính từ ngày 21/7/2021 đến ngày 07/9/2021 đã ghi nhận 231 BN 

dương tính với SARS-CoV-2: 197 BN phát hiện trong khu cách ly tập trung 

(trong đó có 17 BN là F1 liên quan đến ca mắc tại cộng đồng); 34 BN phát hiện 

tại cộng đồng (Tổng số BN mắc trong cộng đồng và liên quan đến ca mắc cộng 

đồng là 51 BN). 

- Hiện tại 65 BN của huyện Phù Yên đã khỏi bệnh và ra viện (02 BN tại 

BVĐK tỉnh, 03 BN tại BVĐK huyện Phù Yên, 60 BN tại Khu điều trị F0 của 

huyện); 01 BN chuyển viện đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; 

04 BN đang điều trị cách ly tại BVĐK huyện Phù Yên và 161 BN 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./. 

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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