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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện
trong ngày 05/12/2021 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 05/12/2021 đã phát hiện 09 trường hợp có kết quả
dương tính với SARS-CoV-2.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả điều tra cụ thể như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG CA DƯƠNG TÍNH
1. BN Q.C.T (mã BN1307306)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1994.
- Địa chỉ: Phường Trần Nguyên Đán, Long Xuyên, An Giang.
- Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do
2. BN Đ.G.T.Đ (mã BN1307307)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1990.
- Địa chỉ: Trung cư 518, Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận I, thành phố
Hồ Chí Minh.
- Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do
3. BN Đ.T.T (mã BN1307308)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1986.
- Địa chỉ: Km 70, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
- Nghề nghiệp: Kinh doanh quán ăn
4. BN P.V.L (mã BN1307309)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1989.
- Địa chỉ: Bản Cải, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Nghề nghiệp: Công nhân công ty thiết bị điện Liên Gia, Yên Nghĩa,
Hưng Yên.
5. BN H.V.H (mã BN1307310)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1984.
- Địa chỉ: Bản Cải, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Nghề nghiệp: Công nhân công ty thiết bị điện Liên Gia, Yên Nghĩa,
Hưng Yên.
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6. BN H.V.Đ (mã BN1307311)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1995.
- Địa chỉ: Bản Cải, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Nghề nghiệp: Công nhân công ty thiết bị điện Liên Gia, Yên Nghĩa,
Hưng Yên.
7. Họ và tên P.V.L (Mã BN1307312)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1990.
- Địa chỉ: Bản Cải, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Nghề nghiệp: Công nhân công ty thiết bị điện Liên Gia, Yên Nghĩa,
Hưng Yên.
8. BN V.V.B (mã BN1307313)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1973.
- Địa chỉ: Bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
- Nghề nghiệp: Thợ xây.
9. BN C.T.B (mã BN1307314)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1965.
- Địa chỉ: Bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
- Nghề nghiệp: Nông dân
II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN, TÌNH TRẠNG CÁCH LY
1. Nhóm 02 bệnh nhân (BN) Q.C.T, Đ.G.T.Đ
1.1. Lịch trình di chuyển và tình trạng khu cách ly (lời khai của bệnh
nhân)
- Ngày 03/12/2021
+ BN Q.C.T có mặt tại sân bay Cần Thơ từ 13h30 chờ lên chuyến bay
QH1434 xuất phát lúc 17h20 từ Cần Thơ ra sân bay Nội Bài - Hà Nội (trước khi
di chuyển có thực hiện xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính). Hạ cánh tại sân
bay Nội Bài hồi 19h35.
+ BN Đ.G.T.Đ đi chuyến bay QH240 xuất phát lúc 17h10 từ sân bay Tân
Sơn Nhất đến Nội Bài (trước khi di chuyển có thực hiện xét nghiệm Covid-19 có
kết quả âm tính). Hạ cánh tại sân bay Nội Bài hồi 19h20.
+ Sau đó 02 BN lên xe trung chuyển đến Bến xe Mỹ Đình lúc 20h40, bắt
xe khách Trần Hạnh (tuyến Sơn La - Hà Nội mang biển kiểm soát 26B-000.05
chuyến 21h40) lên thành phố Sơn La.
- Ngày 04/12/2021 khoảng 04h45, 02 BN đến thành phố Sơn La, xuống
xe vào Khách sạn Hoàng Sơn (Tổ 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La),
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La thông báo yêu cầu ở tại khách sạn,
không đi ra ngoài và lấy mẫu xét nghiệm.
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1.2. Tình trạng tiêm Vắc xin
- BN Q.C.T được tiêm 02 mũi vắc xin (Moderna) phòng COVID-19 (mũi
1 ngày 31/08/2021, mũi 2 ngày 28/09/2021).
- BN Đ.G.T.Đ được tiêm 02 mũi vắc xin (AstraZeneca) phòng COVID-19
(mũi 1 ngày 21/08/2021, mũi 2 ngày 17/10/2021).
1.3. Xét nghiệm
- Trước khi đi máy bay ra Hà Nội 02 BN xét nghiệm test nhanh có kết quả
âm tính với SARS-CoV-2.
- Tại Sơn La: Ngày 04/12/2021, 02 BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng
phương pháp RT-PCR, 02 BN có kết quả khẳng định Dương tính với SARSCoV-2 vào ngày 05/12/2021.
1.4. Sức khoẻ hiện tại: 02 BN không sốt, không ho, không khó thở.
2. Bệnh nhân Đ.T.T (F1 của C.V.C BN1107038 dương tính với SARSCoV-2 ngày 23/11/2021)
2.1. Lịch trình di chuyển và tình trạng khu cách ly (lời khai của bệnh
nhân)
- Ngày 21/11/2021 khoảng 11h30 bệnh nhân có phục vụ một đoàn khách
đi xe BKS: 29B.31233 nghỉ ăn cơm tại quán ăn của gia đình (đoàn khách có 03
người trở về từ vùng dịch Đồng Nai có kết quả xét nghiệm dương tính với SARSCoV-2 ngày 23/11/2021 và 24/11/2021).
- Ngày 23/11/2021 BN cùng với 04 người làm việc tại quán được đón đi
cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mộc Châu.
- Tại khu cách ly tập trung của huyện Mộc Châu BN được sắp xếp ở
phòng số 08 cùng chồng, có phòng vệ sinh khép kín.
2.2. Tình trạng tiêm Vắc xin
BN được tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer phòng Covid-19 (mũi 1 tiêm ngày
05/8/2021, mũi 2 tiêm ngày 26/08/2021).
2.3. Xét nghiệm
- Từ ngày 24/11/2021 đến 29/11/2021 BN được lấy mẫu xét nghiệm 02
lần bằng phương pháp RT-PCR, cả 02 lần đều có kết quả âm tính với SARSCoV-2.
- Ngày 04/12/2021 BN được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm bằng phương pháp
RT-PCR, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày
05/12/2021.
2.4. Sức khoẻ hiện tại: BN không sốt, không ho, không khó thở.
3. Nhóm 03 BN P.V.L, H.V.H, P.V.L
3.1. Lịch trình di chuyển và tình trạng khu cách ly (lời khai của BN)
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- Ngày 01/12/2021 cả 03 BN đi từ Hưng Yên về Phù Yên bắt xe hợp đồng
Mạnh Cường (lái xe: Đ.Q.C, BKS: 29B – 183.02, trên xe có khoảng 11 người),
trên đường đi có dừng lại mua bánh mì tại quán Phú Tình tại Thị trấn Thanh
Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Khoảng 16 giờ đến chốt Đu Lau BN
xuống quét mã QR rồi lên xe đi về nhà tại bản Cải xã Mường Bang (có điện
thoại cho BCĐ xã Mường Bang).
+ BN P.V.L đi xe máy xuống Thị trấn Phù Yên để rút tiền tại cây ATM
BIDV (tiểu khu 1, Thị trấn Phù Yên và cùng lúc đó có 02 người đứng chờ rút
tiền), khoảng 17 giờ có dừng mua xăng tại cây xăng Vĩnh Cóc rồi đi thẳng về
đám ma bố đẻ tại bản Cải, xã Mường Bang (trong quá trình di chuyển đều đeo
khẩu trang, về nhà được test nhanh, kết quả âm tính). Từ ngày 02/12 –
03/12/2021 BN đều ở đám ma bố đẻ tại bản Cải, xã Mường Bang (có tiếp xúc
với nhiều người tại đám ma).
+ BN H.V.H từ chốt Đu Lau về thẳng nhà, đến khoảng 18 giờ 30 sang
giúp đám ma nhà bố vợ tại bản Cải, xã Mường Bang (về nhà được test nhanh,
kết quả âm tính). Ngày 02/12/2021 BN ở đám ma nhà bố vợ (có tiếp xúc với
nhiều người tại đám ma) và có 04 người bạn ở Nam Phong đến viếng đám ma
(có mời về nhà ăn cơm). Ngày 03/12/2021 BN tiếp tục sang giúp đám ma ở nhà
bố vợ.
+ BN P.V.L từ chốt đu lau về thẳng nhà, từ ngày 02/12 – 03/12/2021 BN
đều ở đám ma bố đẻ tại bản Cải, xã Mường Bang (có tiếp xúc với nhiều người
tại đám ma). Khoảng 13 giờ ngày 03/12/2021 BN đi cùng con trai P.M.K đến
Trạm Y tế xã Mường Bang để thực hiện test nhanh kháng nguyên (tuy nhiên
không được test nhanh và có tiếp xúc với 01 cán bộ Y tế, có đeo khẩu trang
trong quá trình di chuyển), sau đó BN đi mua giày cho con ở quán tạp hóa ở gần
trường Tiểu học khu bản Sóc, xã Mường Bang và về nhà (không nhớ thời thời
gian và tên quán).
- Hồi 15 giờ ngày 03/12/2021 khi nhận được thông tin tại công ty có
trường hợp dương tính, các BN khai báo với Trạm Y tế và được đưa đi cách ly
tập trung tại khu cách ly bản Cải lúc 16 giờ cùng ngày
- Tại khu cách ly bản Cải các BN được sắp xếp ở một mình một lán, có
nhà vệ sinh riêng.
3.2. Tình trạng tiêm Vắc xin
- BN P.V.L đã được tiêm 02 mũi vắc xin Sputnik V (mũi 1: 25/10/2021,
mũi 2: 18/11/2021)
- BN H.V.H đã được tiêm 02 mũi vắc xin Verocell (mũi 1: 29/9/2021, mũi
2: 22/10/2021).
- BN P.V.L đã được tiêm 02 mũi vắc xin Sputnik V (mũi 1: 25/10/2021,
mũi 2: 18/11/2021)
3.3. Xét nghiệm
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- Ngày 04/12/2021 cả 03 BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 bằng phương
pháp RT-PCR có kết quả khẳng định dương tính ngày 05/12/2021.
3.4. Sức khoẻ hiện tại: cả 03 BN không ho, không sốt, không khó thở.
4. Bệnh nhân H.V.Đ
4.1. Lịch trình di chuyển và tình trạng khu cách ly (lời khai của bệnh
nhân)
- Ngày 01/12/2021 khoảng 12 giờ 30 BN đi xe máy cùng L.T.P huyện Yên
Mỹ, tỉnh Hưng Yên về Phù Yên (trên đường có dừng lại mua xăng tại huyện
Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và xã Tân Lang huyện Phù Yên, trong quá trình di
chuyển đều đeo khẩu trang). Khoảng 18 giờ 30 phút về tới nhà tại xã Mường
Bang có ăn cơm cùng với vợ, con, mẹ, anh trai sau đó ở nhà, đến khoảng 20 giờ
00 sang thắp hương đám ma nhà bác tại bản Cải, xã Mường Bang đến khoảng 20
giờ 30 phút thì về nhà ngủ (có đeo khẩu trang trong quá trình di chuyển và khi ở
đám ma).
- Ngày 02/12/2021 từ 08 giờ đến 17 giờ BN sang giúp đám ma nhà bác tại
bản Cải (có tiếp xúc với nhiều người tại đám ma). Khoảng 17 giờ BN về nhà có
tiếp xúc với cô H.T.H (không đeo khẩu trang). Từ khoảng 17 giờ 30 BN quay
trở lại đám ma để giúp và có ăn cơm ở đây đến khoảng 21 giờ 30 về nhà ngủ.
- Ngày 03/12/2021 BN tiếp tục đi giúp đám ma đến khoảng 15 giờ nhận
được thông tin tại phân xưởng có trường hợp dương tính, BN khai báo với Trạm
Y tế và được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly bản Cải lúc 16 giờ cùng
ngày .
- Tại khu cách ly bản Cải BN được sắp xếp ở một mình một lán, có nhà vệ
sinh riêng.
4.2. Tình trạng tiêm Vắc xin
BN H.V.Đ đã được tiêm 02 mũi vắc xin Verocell (mũi 1: 29/9/2021, mũi
2: 22/10/2021).
4.3. Xét nghiệm
- Ngày 01/12/2021 được làm test nhanh kháng nguyên tại Trạm Y tế xã
Mường Bang kết quả âm tính.
- Ngày 04/12/2021 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 bằng phương pháp RTPCR có kết quả khẳng định dương tính ngày 05/12/2021.
4.4. Sức khoẻ hiện tại: BN có sổ mũi, có ho, không sốt, không khó thở.
5. Bệnh nhân V.V.B (F1 của Đ.V.T BN1199168 dương tính với SARSCoV-2 ngày 27/11/2021)
5.1. Lịch trình di chuyển và tình trạng khu cách ly (lời khai của bệnh
nhân)
- Ngày 24/9/2021 BN làm nhà cho gia đình con rể là BN Đ.V.T
(BN1199168) và có tiếp xúc với BN T, về nhà có tiếp xúc với 02 người trong gia
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đình (vợ L.T.T, con trai V.V.T. T đã đi làm tại tỉnh Bắc Ninh từ ngày
25/11/2021).
- Từ ngày 25/11 - 27/11/2021 BN chỉ sang nhà BN T làm công trình,
ngoài ra BN không đi đâu, không tiếp xúc với ai ngoài các thành viên trong gia
đình.
- Ngày 27/11/2021 khi có tin BN Đ.V.T có kết quả khẳng định dương tính
với SARS-CoV-2, BN V.V.B được đưa đi cách ly tại khu cách ly cơ sở 1 bản
Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, BN được sắp xếp ở phòng riêng, không tiếp xúc với ai
(có nhà vệ sinh riêng).
- Ngày 30/11/2021 được chuyển cách ly tại khu cách ly của huyện thuộc
xã Mường Sai, huyện Sông Mã, được cách ly tại phòng riêng, có nhà vệ sinh
riêng.
5.2. Tình trạng tiêm Vắc xin: BN chưa được tiêm vắc xin phòng
COVID-19.
5.3. Xét nghiệm
- Ngày 28/11/2021 BN được lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp
RT-PCR, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
- Ngày 04/12/2021 BN được lấy mẫu lần 2 xét nghiệm bằng phương pháp
RT-PCR, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 05/12/2021.
5.4. Sức khoẻ hiện tại: BN không sốt, không ho, không khó thở.
6. Bệnh nhân C.T.B (F1 của Đ.V.T BN1199168 dương tính với SARSCoV-2 ngày 27/11/2021)
6.1. Lịch trình di chuyển và tình trạng khu cách ly (lời khai của bệnh
nhân)
- Ngày 24/11/2021, con của BN là Đ.V.T (BN1199168) sau khi hoàn thành
cách ly y tế tại lán bản, về nhà tiếp tục theo dõi sức khoẻ.
- Từ ngày 25/11 - 27/11/2021 BN không đi đâu, không tiếp xúc với ai
ngoài các thành viên trong gia đình (chồng Đ.V.I, con Đ.V.T và 2 cháu: Đ.H.N,
Đ.V.H).
- Ngày 27/11/2021 khi có tin BN Đ.V.T có kết quả khẳng định dương tính
với SARS-CoV-2, những người sinh sống trong gia đình BN đều được xác định
thuộc diện F1 và đã được Ban Chỉ đạo huyện Sông Mã đưa đi cách ly y tế tập
trung.
- Tại khu cách ly y tế tập trung của huyện (Trung tâm Dịch vụ Nông
nghiệp huyện; Đ/c: bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã), BN được bố
trí cách ly ở phòng riêng, có phòng vệ sinh khép kín.
6.2. Tình trạng tiêm Vắc xin: BN chưa được tiêm vắc xin phòng
COVID-19.
6.3. Xét nghiệm
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- Ngày 28/11/2021 BN được lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp
RT-PCR, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
- Ngày 04/12/2021 BN được lấy mẫu lần 2 xét nghiệm bằng phương pháp
RT-PCR, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 05/12/2021.
6.4. Sức khoẻ hiện tại: BN không sốt, không ho, không khó thở.
III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM
- 03 BN là các trường hợp F1 (Mộc Châu 01 BN, Sông Mã 02 BN) đang
thực hiện cách ly tập trung nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất thấp. Tuy
nhiên những người tiếp xúc gần (trong gia đình) có nguy cơ lây nhiễm cao.
- 02 BN là những trường hợp đến từ vùng dịch (Thành Phố 02 BN), được
thực hiện theo dõi sức khỏe tại khách sạn ngay khi đến địa phương nên nguy cơ
lây nhiễm ra cộng đồng là rất thấp. Tuy nhiên những người đi cùng chuyến xe, ở
cùng phòng (tiếp xúc gần với BN) có nguy cơ lây nhiễm cao.
- 04 BN là những trường hợp về từ vùng dịch (Phù Yên 04 BN), có tham
gia phục vụ đám tang tại bản, có tiếp xúc với nhiều người nên có nguy cơ lây
nhiễm ra cộng đồng cao.
- Công tác truy vết, giám sát, đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại cộng đồng và
các biện pháp đáp ứng nhanh đang được triển khai tích cực, khẩn trương.
Như vậy tính từ ngày 05/10/2021 đến ngày 05/12/2021 tỉnh Sơn La đã
phát hiện mới 131 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các công dân
trở về từ các tỉnh đang có dịch và một số trường hợp lây nhiễm thứ phát trong
tỉnh. Trong đó đã có 90 BN được điều trị khỏi ra viện, 41 BN hiện đang điều
trị.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo tới Ban Chỉ đạo Phòng, chống
dịch Covid-19 các cấp, các đơn vị liên quan.
Do có sự nhầm lẫn thông tin nhà xe, thông báo này thay thế Thông báo
số 165/TB-KSBT ngày 05/12/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật./.
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.
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