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BÁO CÁO NHANH 

Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện ngày 05/01/2022  

trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 05/01/2022 đã phát hiện 117 trường hợp có kết quả 

dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 

+ Huyện Mường La: 26 ca (Mã BN từ BN1829376 - BN1829401). 

+ Huyện Thuận Châu: 06 ca (Mã BN từ BN1829402 - BN1829407). 

+ Huyện Mộc Châu: 05 ca (Mã BN từ BN1829408 - BN1829412) 

+ Huyện Mai Sơn: 08 ca (Mã BN từ BN1829413 - BN1829420). 

+ Thành phố Sơn La: 37 ca (Mã BN từ BN1829421 - BN1829457) 

+ Huyện Sông Mã: 08 ca (Mã BN từ BN1829458 - BN1829465) 

+ Huyện Phù Yên: 26 ca (Mã BN từ BN1829466 - BN1829491) 

+ Huyện Yên Châu: 01 ca (Mã BN1829492). 

II. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ  

1. Nguy cơ lây nhiễm 

1.1. Nhận định tình hình dịch: 

- Huyện Mường La 26 BN:  

+ 22 BN là các BN đang ở trong khu vực phong toả (xã Chiềng Ân, huyện 

Mường La) nên nguy cơ lây nhiễm ra các khu vực khác thấp. 

+ 02 BN đi từ vùng dịch về được sàng lọc xét nghiệm phát hiện dương 

tính ngay khi về nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp. 

+ 02 BN là trường hợp F1 đang thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm 

ra cộng đồng thấp. 

- Huyện Thuận Châu 06 BN: Các BN là trường hợp đi từ vùng dịch về 

được cách ly ngay khi về, nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp. 

- Huyện Mộc Châu 05 BN: 05 BN là trường hợp F1 đang thực hiện cách 

ly, nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp. 
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- Huyện Mai Sơn 08 BN:  

+ 04 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về: 02 BN được cách ly ngay khi 

về, nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp, 02 BN có lịch trình tiếp xúc với 

nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

+ 04 BN là trường hợp F1: 02 BN có tiếp xúc với những người trong gia 

đình, 02 BN có tiếp xúc với nhiều người trước khi thực hiện cách ly nên có nguy 

cơ lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần cao. 

- Thành phố Sơn La 37 BN:  

+ 36 BN là các trường hợp F1: Các BN có liên quan đến các ca dương tính 

tại cộng đồng được phát hiện trước đó. 21 BN đang thực hiện cách ly tại nhà nên 

nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp, 15 BN trước khi thực hiện cách ly có tiếp 

xúc với nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần cao. 

+ 01 BN từ vùng dịch về được sàng lọc xét nghiệm phát hiện dương tính 

ngay khi về nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp 

- Huyện Sông Mã 08 BN:  

+ 03 BN là trường hợp F1 đang thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm 

ra cộng đồng thấp. 

+ 05 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về được cách ly ngay khi về, nên 

nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp. 

- Huyện Phù Yên 26 BN:  

+ 02 BN phát hiện tại cộng đồng nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

+ 02 BN ở vùng dịch về được cách ly ngay khi về, nên nguy cơ lây nhiễm 

ra cộng đồng thấp. 

+ 22 BN là trường hợp F1 đang thực hiện cách ly, tuy nhiên trước khi cách 

ly các BN có tiếp xúc với những người trong gia đình, cùng phân xưởng nơi làm 

việc nên nguy cơ lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần cao.  

- Huyện Yên Châu 01: BN là trường hợp phát hiện khi sàng lọc tại cơ sở y 

tế, trước khi phát hiện dương tính BN có tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ 

lây nhiễm bệnh ra cộng đồng cao. 

1.2. Công tác truy vết 

Quá trình truy vết, giám sát và đánh giá nguy cơ lây nhiễm tiếp tục được 

triển khai, cập nhật và bổ sung. 

2. Tổng hợp số ca (+) phát hiện tại Sơn La từ ngày 05/10/2021 đến nay 

Như vậy tính từ ngày 05/10/2021 đến 17h00 ngày 05/01/2022 tỉnh Sơn 

La đã phát hiện mới 1.750 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các 

công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch, lây nhiễm thứ phát và một số trường 
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tại cộng đồng. Trong đó đã có 609 BN được điều trị khỏi ra viện, 01 BN tử 

vong (Yên Châu, do suy kiệt tuổi già), 960 BN hiện đang điều trị, cụ thể: 

- Huyện Mai Sơn: 326 BN (đã khỏi ra viện 88 BN, đang điều trị 238 BN). 

- Huyện Mộc Châu: 306 BN (đã khỏi ra viện 210 BN, đang điều trị 96BN). 

- Huyện Mường La: 258 BN (đã khỏi ra viện 41, đang điều trị 217 BN). 

- Thành phố: 231 BN (đã khỏi ra viện 18 BN, đang điều trị 213 BN). 

- Huyện Phù Yên: 225 BN (đã khỏi ra viện 146 BN, đang điều trị 79 BN). 

- Huyện Vân Hồ: 84 BN (đã khỏi ra viện 57 BN, đang điều trị 27 BN). 

- Huyện Yên Châu: 58BN (đã khỏi ra viện 12 BN, đang điều trị 45 BN, 01 

BN tử vong do suy kiệt tuổi già). 

- Huyện Sông Mã: 37 BN (đã khỏi ra viện 11 BN, đang điều trị 26 BN). 

- Huyện Thuận Châu: 32 BN (đã khỏi ra viện 16 BN, đang điều trị 16 BN). 

- Huyện Bắc Yên: 07 BN (đã khỏi ra viện). 

- Huyện Sốp Cộp: 03 BN (đã khỏi ra viện 02 BN, đang điều trị 01 BN ).  

- Huyện Quỳnh Nhai: 03 BN (đã khỏi ra viện 01BN, đang điều trị 02BN). 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Khẩn trương truy vết những trường hợp tiếp xúc gần (F1) quản lý, cách 

ly và tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy 

định. Khoanh vùng các địa điểm có nguy cao, đồng thời thông báo để người dân 

chủ động khai báo, đồng thời đánh giá cấp độ dịch tại địa phương để kịp thời 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

2. Tăng cường công tác truyền thông để người dân nắm bắt kịp thời tình 

hình dịch và thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid 19. 

Trên đây là báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về 117 trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện trong ngày 05/01/2022./. 

Nơi nhận: 
- Cục YTDP (Bộ Y tế); 

- Viện VSDT Trung ương; 

- 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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