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BÁO CÁO NHANH 

Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện ngày 02/02/2022  

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 02/02/2022 đã phát hiện 62 trường hợp có kết quả 

dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 

+ Huyện Vân Hồ: 02 ca (Mã BN từ BN2297445 – BN2297446) 

+ Huyện Mộc Châu: 04 ca (Mã BN từ BN2297447 – BN2297450) 

+ Huyện Yên Châu: 02 ca (Mã BN từ BN2297451 – BN2297452) 

+ Huyện Mai Sơn: 03 ca (Mã BN từ BN2297453 – BN2297455) 

+ Thành phố Sơn La: 28 ca (Mã BN từ BN2297456 – BN2297483) 

+ Huyện Thuận Châu: 04 ca (Mã BN từ BN2297484 – BN2297487) 

+ Huyện Quỳnh Nhai: 01 ca (Mã BN2297488) 

+ Huyện Mường La: 01 ca (Mã BN2297489) 

+ Huyện Phù Yên: 14 ca (Mã BN từ BN2297490 – BN2297503) 

+ Huyện Sông Mã: 03 ca (Mã BN từ BN2297504 – BN2297506) 

II. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ  

1. Huyện Vân Hồ: 02 BN 

- 02 BN là trường hợp được phát hiện tại cộng đồng, nên nguy cơ lây 

nhiễm cộng đồng cao. 

2. Huyện Mộc Châu: 04 BN 

- 04 BN là trường hợp F1 đã thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm 

cộng đồng thấp. 

3. Huyện Yên Châu: 02 BN 

- 01 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về đã được cách ly, nên nguy cơ 

lây nhiễm ra cộng đồng thấp. 

- 01 BN là trường hợp F1 đã thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm 

cộng đồng thấp. 

4. Huyện Mai Sơn: 03 BN 
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- 02 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về trong đó có 01 BN trước khi 

thực hiện cách ly có tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng 

đồng cao. 

- 01 BN là trường hợp nguy cơ cao có tiếp xúc với nhiều người, nên nguy 

cơ lây nhiễm cộng đồng cao. 

5. Thành Phố Sơn La: 28 BN 

- 17 BN là trường hợp F1 đã thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm ra 

cộng đồng thấp. 

- 03 BN là trường hợp nguy cơ cao có tiếp xúc với nhiều người, nên nguy 

cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

- 02 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về, đã thực hiện cách ly khi trở về 

địa phương nên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thấp. 

- 06 BN là trường hợp được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế, có nguy 

cơ lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần cao. 

6.  Huyện Thuận Châu: 04 BN 

- 01 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về, đã thực hiện cách ly khi trở về 

địa phương nên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thấp. 

- 02 BN là trường hợp F1 đã được cách ly nên nguy cơ lây nhiễm cộng 

đồng thấp. 

- 01 BN là trường hợp phát hiện tại cộng đồng, nên có nguy cơ lây nhiễm 

ra cộng đồng cao. 

7. Huyện Quỳnh Nhai: 01 BN 

- 01 BN là trường hợp F1 đã được cách ly nên nguy cơ lây nhiễm cộng 

đồng thấp. 

8. Huyện Mường La: 01 BN 

- 01 BN là trường hợp F1 đã được cách ly nên nguy cơ lây nhiễm cộng 

đồng thấp. 

9. Huyện Phù Yên: 14 BN 

- 05 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về đã thực hiện cách ly khi trở về 

địa phương nên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thấp. 

- 05 BN là trường hợp F1 đang thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm 

ra cộng đồng thấp. 

- 04 BN là đối tượng nguy cơ cao có tiếp xúc với nhiều người, nên nguy 

cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

10. Huyện Sông Mã: 03 BN 
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- 02 BN là trường hợp đi từ vùng dịch về đã thực hiện cách ly khi trở về 

địa phương nên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thấp. 

- 01 BN là đối tượng nguy cơ cao có tiếp xúc với nhiều người, nên nguy 

cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. 

III. 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. 

IV. TỔNG HỢP SỐ CA (+)  

Như vậy tính từ ngày 01/01/2022 đến 17h00 ngày 02/02/2022 tỉnh Sơn 

La đã phát hiện mới 3.133 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 

tại cộng đồng. Trong đó đã có 2.162 BN được điều trị khỏi ra viện, 971 BN 

hiện đang điều trị, cụ thể: 

- Huyện Mai Sơn: 239 BN (đã khỏi ra viện 189 BN, đang điều trị 50 BN). 

- Huyện Mộc Châu: 260 BN (đã khỏi ra viện 192 BN, đang điều trị 68BN). 

- Huyện Mường La: 423 BN (đã khỏi ra viện 322, đang điều trị 101 BN). 

- Thành phố: 411 BN (đã khỏi ra viện 294 BN, đang điều trị 117 BN). 

- Huyện Phù Yên: 591 BN (đã khỏi ra viện 462 BN, đang điều trị 129 BN). 

- Huyện Vân Hồ: 75 BN (đã khỏi ra viện 19 BN, đang điều trị 56 BN). 

- Huyện Yên Châu: 114 BN (đã khỏi ra viện 55 BN, đang điều trị 59 BN). 

- Huyện Thuận Châu: 372 BN (đã khỏi ra viện 237 BN, đang điều trị 

135BN). 

- Huyện Sông Mã: 258 BN (đã khỏi ra viện 186 BN, đang điều trị 92BN). 

- Huyện Bắc Yên: 196 BN (đã khỏi ra viện 107, đang điều trị 89 BN). 

- Huyện Quỳnh Nhai: 167 BN (đã khỏi ra viện 98 BN, đang điều trị 69 

BN). 

- Huyện Sốp Cộp: 27 BN (đã khỏi ra viện 01 BN, đang điều trị 26 BN ).  

V. 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 của tỉnh, 

đặc biệt nhóm các công dân đi làm ăn xa trở về địa phương. 



4 

 

 

 

Trên đây là báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về 62 trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện trong ngày 02/02/2022./. 

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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