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THÔNG BÁO
Các trƣờng hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện ngày 26/11/2021
trên địa bàn tỉnh Sơn La
Trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 26/11/2021 đã phát hiện 03 trường hợp có kết quả
dương tính với SARS-CoV-2.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo, cụ thể như sau:
I. THÔNG TIN VỀ BỆNH NHÂN DƢƠNG TÍNH
1. Họ và tên: S.T.B (Mã BN1181522)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2014.
- Địa chỉ: Bản Bãi Lươn, xã Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Nghề nghiệp: Học sinh
2. Họ và tên: N.M.P (Mã BN1181523)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1962;
- Địa chỉ: Bản Nà Phái 2, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Nghề nghiệp: Lao động tự do tại Hưng Yên
3. Họ và tên: N.V.B (Mã BN1181524)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1982
- Địa chỉ: Bản Tin Tát, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
- Nghề nghiệp: Lao động tự do tại Hải Phòng
II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN, TÌNH TRẠNG CÁCH LY
1. Bệnh nhân S.T.B. là F1 của BN1056094 (khẳng định dương tính với
SARS-CoV-2 vào ngày 17/11/2021)
- Ngày 01/11/2021 vào khoảng 06 giờ, BN1181522 được người nhà là
G.A.T (BN947353 được xét nghiệm dương tính ngày 04/11/2021) chở bằng xe
máy cùng (G.A.Q và S.T. D) đi học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
Mường Do.
- Từ ngày 01/11 – 04/11/2021, BN ở bán trú tại trường và chỉ tiếp xúc với
bạn cùng lớp và cùng phòng ở tại trường.
- Từ ngày 04/11/2021 đến 17/11/2021: sau khi G.A.T có kết quả xét
nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, BN được đưa đi cách ly tập
trung tại khu cách ly 06 xã Mường Thải, huyện Phù Yên cùng mẹ là BN
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1056094 (dương tính ngày 17/11/2021) và em là BN 1077615 (dương tính ngày
20/11/2021).
- BN1181522 chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (trẻ nhỏ).
- Xét nghiệm: Từ ngày 05-19/11/2021 được lấy mẫu xét nghiệm 04 lần
bằng phương pháp RT-PCR, có kết quả âm tính; Ngày 25/11/2021 được lấy mẫu
xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR lần 05, có kết quả khẳng định dương tính
với SARS-CoV-2 vào ngày 26/11/2021.
- BN là F1 của BN1056094 nên được cách ly tại khu cách ly tập trung 06
xã Mường Thải, huyện Phù Yên. Từ ngày 18-20/11/2021 ở với Bà nội và em gái
tại phòng số 55; Từ ngày 21-26/11/2021 ở với Bà nội, tại phòng số 55, phòng có
nhà vệ sinh khép kín.
- Sức khỏe hiện tại: BN không ho, không sốt, không khó thở
2. Bệnh nhân N.M.P là F1 của BN 1056096 (dương tính ngày
17/11/2021)
- Ngày 17/11/2021 khoảng 05 giờ 30 phút BN1181523 bắt xe khách từ
Phố Nối B - Hưng Yên (không rõ biển số xe, tên và điện thoại người lái xe) về
Phù Yên, khoảng 10 giờ 30 tới Phù Yên, sau đó bắt xe ôm nhà bản Nà Phái, xã
Huy Bắc huyện Phù Yên. Tại nhà có tiếp xúc với con gái là BN1056096 từ Bình
Dương về và vợ N.T.D là BN107761 (dương tính ngày 20/11/2021), cháu ngoại
là BN1155857 (dương tính ngày 24/11/2021),
- Ngày 17/11/2021 con gái có kết quả khẳng định dương tính với SARSCoV-2, được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly 06 xã Mường Thải, huyện
Phù Yên. Tại khu cách ly 06 xã Mường Thải, huyện Phù Yên, được cách ly tại
phòng số 36 (ở một mình một phòng, nhà vệ sinh khép kín).
- BN1181523 được tiêm 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 (không nhớ
loại vắc xin), mũi 1 không nhớ ngày tiêm, mũi 2 tiêm ngày 16/11/2021 (tiêm tại
Hưng Yên, khoảng cách 2 mũi tiêm khoảng 1 tháng).
- Xét nghiệm: Ngày 18/11/2021 lấy mẫu xét nghiệm lần 1 bằng phương
pháp RT-PCR, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 25/11/2021 lấy mẫu xét
nghiệm lần 2 bằng phương pháp RT-PCR, kết quả khẳng định dương tính với
SARS-CoV-2 vào ngày 26/11/2021.
- Sức khoẻ hiện tại: Ho, không sốt, không khó thở.
3. Bệnh nhân (BN) N.V.B là F1 của BN1107038 (khẳng định dương tính
với SARS-CoV-2 vào ngày 23/11/2021)
- Ngày 21/11/2021 BN1181524 đi xe khách từ Hải Phòng đến bến xe Mỹ
Đình, Hà Nội. Khoảng 8 giờ 00, bệnh nhân đón xe khách về tỉnh Sơn La (nhà xe
Bảo Lâm chuyên tuyến Hà Nội - Sơn La - Mường La biển số xe 29B- 31233, lái
xe C.T.C xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) trên xe có khoảng 20
người (trong đó có 03 trường hợp là F0: BN1107038 dương tính ngày
23/11/2021, BN1155849 và BN1155850 dương tính ngày 24/11/2021), đến
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khoảng 11 giờ 00 xe dừng ăn cơm tại quán Tân Thảo ngã ba Trường Giang,
Mộc Châu trong quán có khoảng 20 người.
- 14 giờ 00 ngày 21/11/2021 bệnh nhân xuống xe tại Ngã ba mồ côi, chờ
đến 15 giờ 00 đón xe buýt vào Sông Mã (không biết tên lái xe, biển số xe), trên
xe có khoảng 20 người (không biết tên, địa chỉ)
- 17 giờ 00 ngày 21/11/2021 xuống xe tại địa điểm ngã 3 Chiềng Cang
sau đó đi nhờ xe máy L.V.C (cùng bản) về nhà và không thực hiện khai báo tại
Trạm Y tế. Tại gia đình có tiếp xúc với 03 người (mẹ đẻ, con gái N.T.T, em trai
N.V.K).Từ ngày 21-24/11/2021 có tiếp xúc với 05 người cùng bản (Q.V. K, C.
V.C, C.V.P, C.V. B, L.V.H).
- Ngày 24/11/2021 được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung
(Trung tâm dịch vụ nông nghiệp) bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.
- BN chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19
- Xét nghiệm: Ngày 25/11/2021 BN được lấy mẫu xét nghiệm bằng
phương pháp PCR, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào
ngày 26/11/2021.
- Tại khu cách ly tập trung (Trung tâm dịch vụ nông nghiệp) bản Cánh
Kiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, BN được sắp xếp ở một mình 01 phòng
riêng (có nhà vệ sinh riêng).
- Sức khoẻ hiện tại: BN1181524 không sốt, không ho, không khó thở.
III. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ
Cả 03 BN đều là trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tập trung tại khu
cách ly của huyện (01 BN Sông Mã, 02 BN Phù Yên), tuy nhiên những người đi
cùng xe, ở cùng phòng, những người có tiếp xúc gần với các BN này có nguy cơ
lây nhiễm bệnh cao.
Quá trình truy vết, giám sát và đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại cộng đồng
liên quan đến các BN mới phát hiện tiếp tục được triển khai, cập nhật và bổ sung
trong thời gian tiếp theo.
Trên đây là nội dung thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về 03
trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện trong ngày 26/11/2021./.
Nơi nhận:
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh;
- Sở Y tế (b/c);
- BCĐ PCD Covid-19 huyện Phù Yên;
- BCĐ PCD Covid-19 huyện Sông Mã;
- Lưu: VT, KHNV, PCBTN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hứa Thị Thu Hằng
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