
 

THÔNG BÁO 

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

trong ngày 09/9/2021 tại tỉnh Sơn La  

 

Ngày 09/9/2021 Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh thông báo trong các mẫu 

giám sát dịch tễ của huyện Phù Yên có 03 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 03 bệnh nhân (BN) đều là F1 liên quan đến các ca mắc 

cộng đồng và khu cách ly tập trung, hiện tại 03 BN đang được cách ly y tế tập 

trung. 

Kết quả điều tra cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CA DƯƠNG TÍNH 

1. BN S.V.T (mã BN576150); Năm sinh: 1969; Địa chỉ: Bản Úm 2, xã Huy 

Thượng, huyện Phù Yên; Nông dân. 

2. BN H.T.T (mã BN576151); Năm sinh: 1961; Địa chỉ: Bản Úm 2, xã Huy 

Thượng, huyện Phù Yên; Nông dân 

3. BN P.T.M (mã BN576152); Năm sinh: 1997; Địa chỉ: Bản Suối Vé, xã 

Nam Phong, huyện Phù Yên; Công nhân tại, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình 

Dương. 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ YẾU TỐ DỊCH TỄ 

1. Bệnh nhân S.V.T là F1 của 03 bệnh nhân đều là người nhà cùng sống 

trong 1 gia đình BN 348321, BN 348322, BN 393297 (đã xác định dương tính 

vào các ngày 22/8/2021 và ngày 26/8/2021). 

- Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ tại xã Huy Thượng BN không đi đâu, chỉ ở nhà có tiếp xúc với 03 

người là mẹ Đ.T.H (BN 348321), con gái S.T.T (BN 348322), vợ N.T.H (BN 

393297 đã được công bố khỏi bệnh ngày 09/9/2021). 

- Ngày 24/8/2021 khoảng 19 giờ sau khi người nhà được xác định dương 

tính với SARS-CoV-2, BN đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THCS 

Mường Thải, tại đây BN ở cùng phòng với anh H.Đ.N. Sau đó đến ngày 

01/9/2021 BN chuyển phòng và ở một mình một phòng, không tiếp xúc với ai. 

- BN được xét nghiệm 03 lần, 02 lần trước đều có kết quả âm tính với 

SARS-CoV-2,  lần 03 lấy mẫu ngày 08/9/2021 có kết quả khẳng định dương 

tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/9/2021. 
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- BN đã được tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19 ngày 05/8/2021. 

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

2. Bệnh nhân H.T.T là F1 của BN 501823 (đã xác định dương tính với 

SASR-CoV-2 ngày 03/9/2021) 

- BN là mẹ chồng của BN 501823, từ ngày 17/8 - 02/9/2021 BN không đi 

đâu, chỉ ở nhà và tiếp xúc với 04 người trong nhà (chồng M.V.T, con trai M.V.D, 

cháu nội M.N.L, M.T.M). Hiện tại 04 trường hợp đã được cách ly tập trung.  

- Ngày 03/9/2021 BN được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THCS Huy 

Hạ và ở một mình một phòng. 

- BN được xét nghiệm 04 lần trong đó: 02 đều có kết quả âm tính với 

SARS-CoV-2, lần 03 lấy mẫu ngày 06/9/2021 có kết quả nghi ngờ (yêu cầu lấy 

mẫu lại sau 48h), lần 04 lấy mẫu ngày 08/9/2021 có kết quả khẳng định dương 

tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/9/2021. 

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

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

3. Bệnh nhân P.T.M là F1 của BN551006 (đã xác định dương tính với 

SASR-CoV-2 ngày 07/9/2021) 

- BN là vợ của BN 551006 được xác định dương tính ngày 07/9/2021. 

- BN đi từ Bình Dương về bằng phương tiện công cộng về tới địa phương 

ngày 14/7/2021 đến chốt Đu Lau thực hiện khai báo y tế sau đó được đưa đi 

cách ly tập trung tại Trường Phổ thông DTNT, ở cùng phòng với 03 người 

(G.A.C; L.T.V; G.A.T). Sau khi phát hiện có các ca dương tính với SASR-CoV-2 

tại khu cách ly tập trung BN đã được chuyển đến khu cách ly tập trung Trường 

Tiểu học Huy Tường ngày 25/8/2021, tại đây BN ở phòng số 06, tầng 2, ở cùng 

(chồng G.A.T BN 551006) phòng chỉ có 02 vợ chồng.  

- Tại khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Huy Tường có khu vệ sinh 

riêng dành cho công dân cách ly và cán bộ phục vụ khu cách ly, khu vệ sinh của 

cán bộ và công dân cách ly đều có nhà vệ sinh nam và nữ riêng.  

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

CoV-2, lần 09 lấy mẫu ngày 08/9/2021 có kết quả khẳng định dương tính với 

SARS-CoV-2 vào ngày 09/9/2021. 

- 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. Có 02 BN là F1 người sống trong cùng một gia đình của các 
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BN 348321, BN 348322, BN 393297, BN 501823 (xác định dương tính vào các 

ngày 22/8, 26/8/2021 và ngày 03/9/2021); 01 BN là F1 của BN 551006 ( xác 

định dương tính với SASR-CoV-2 ngày 07/9/2021). 

- Các bệnh nhân này đều đang cách ly tập trung nên nguy cơ lây nhiễm cho 

cộng đồng ở mức thấp, tuy nhiên trong thời gian tới những người ở cùng khu 

vực cách ly 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 ngày 09/9/2021 đã ghi nhận 234 BN 

dương tính với SARS-CoV-2: 200 BN phát hiện trong khu cách ly tập trung 

(trong đó có 19 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 53 BN). 

- Hiện tại 87 BN của huyện Phù Yên đã khỏi bệnh và ra viện (02 BN tại 

BVĐK tỉnh, 03 BN tại BVĐK huyện Phù Yên, 82 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; 137 BN đang điều trị tại 

Khu điều trị F0 của huyện Phù Yên và 05 bệnh nhân điều trị tại cộng đồng (có 

chỉ số Ct trên 30). 

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 

 


		2021-09-09T22:28:09+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
	2021-09-09T23:06:13+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật<ttksbt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




