
 

THÔNG BÁO 

Bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện  

trong ngày 5/10/2021 tại tỉnh Sơn La  

 

Trong quá trình tiến hành xét nghiệm những công dân trở về từ các tỉnh 

phía Nam trong ngày 05/10/2021 đã ghi nhận 01 trường hợp có kết quả dương 

tính với SARS-CoV-2. 

Kết quả rà soát nhanh cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CA DƯƠNG TÍNH 

BN M.T.C (mã BN818694); Năm sinh: 1991; Địa chỉ: Bản Hồng Ngài, xã 

Hồng Ngài, huyện Bắc Yên; Lao động tự do tại Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình 

Dương; Trở về địa phương ngày 05/10/2021 

II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ YẾU TỐ DỊCH TỄ 

1. Lịch trình di chuyển: 

Qua khai lời khai của bệnh nhân (BN):  

- Khoảng 18 giờ ngày 02/10/2021 BN đi xe máy cùng chồng G.A.S xuất 

phát từ Bình Dương về Sơn La (đoàn có 103 người), trong quá trình di chuyển khi 

đi qua địa phận các tỉnh đều được Cảnh sát giao thông các tỉnh dẫn đường. Trên 

đường đi có dừng nghỉ tại các chốt kiểm soát tuy nhiên không nhớ địa điểm, trong 

lúc dừng nghỉ có tiếp xúc với người trong đoàn (không đeo khẩu trang). 

- Khoảng 7 giờ ngày 05/10/2021 khi vào đến địa phận tỉnh Hòa Bình, 

được công an tỉnh Hòa Bình dẫn đường về đến chốt rừng già thuộc địa phận xã 

Chiềng Yên, huyện Vân Hồ. Khoảng 09 giờ cùng ngày sau khi được phân loại 

tại chốt BN được bố trí lên xe khách di chuyển đến điểm test nhanh tại xã Lóng 

Luông, huyện Vân Hồ. Tại đây BN được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên có 

kết quả nghi ngờ và được đưa ra một khu vực riêng (không tiếp xúc với ai). 

Khoảng 15 giờ được chuyển về Trung tâm chính trị huyện Vân Hồ để cách ly và 

điều trị (khu điều trị F0 của huyện Vân Hồ). 

2. Tại khu điều trị F0 huyện Vân Hồ 

Đang thực hiện cách ly cho 04 trường hợp có liên quan tới BN M.T.C tại 

các phòng riêng, bao gồm (Chồng G.A.S, Em gái G.T.V, Em gái G.T.S) 

3. Tình trạng hiện tại 

Hiện tại bệnh nhân không có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng… 

4. Kết quả rà soát 
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Hiện tại đã rà soát 03 F1 là người nhà (đã được cách ly tập trung, trong đó: 

Em gái G.T.V, G.T.S là các bệnh nhân COVID-19 đã điều trị khỏi và đã được 

tiêm 01 mũi vắc xin, Chồng G.A.S chưa được tiêm vắc xin) và 95 đối tượng nguy 

cơ cao đi cùng đoàn đều đã được cách ly tập trung. 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

- Đây là trường hợp dương tính mới, được phát hiện ngay khi trở về địa 

phương và đã được đưa đi cách ly tập trung.  

- Trường hợp này có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp do đã 

được cách ly tập trung ngay khi về địa phương. Tuy nhiên trong thời gian tới 

những trường hợp đi cùng đoàn trở về từ Bình Dương rất có thể sẽ ghi nhận các 

trường hợp dương tính mới, đặc biệt là 3 người cùng gia đình (chồng và 2 em).  

 - Như vậy tính đến 12h00 ngày 05/10/2021 tỉnh Sơn La đã ghi nhận 253 

BN dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong đó: 

+ Huyện Mai Sơn 01 BN (đã khỏi bệnh 22/6/2021) 

+ Huyện Phù Yên: 251 BN, số đã khỏi 213 BN; số đang điều trị 38 BN 

(bệnh nhân ghi nhận cuối cùng ngày 21/9/2021). 

+ Huyện Vân Hồ : 01 BN, ghi nhận ngày 05/10/2021, hiện đang điều trị 

tại khu điều trị F0 của huyện Vân Hồ. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xin 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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