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THÔNG BÁO
Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện trong ngày 10/12/2021
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 10/12/2021 đã phát hiện 13 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 H.V.T (Mã BN1382586)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1987
- Địa chỉ: Bản Lằng Mới, xã Chiềng En, huyện Sông Mã.
- Nghề nghiệp: Lái máy xúc
2. BN Q.V.K (Mã BN1382587)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1992
- Địa chỉ: Bản Có Tre, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã.
- Nghề nghiệp: Nông dân
3. BN Đ.V.P (Mã BN1382588)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1969
- Địa chỉ: Bản Ban, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên.
- Nghề nghiệp: Nông dân
4. BN Đ.T.T (Mã BN1382589)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1979
- Địa chỉ: Bản Ban, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên.
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
5. BN Đ.T.H.T (Mã BN1382590)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2007
- Địa chỉ: Bản Ban, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên.
- Nghề nghiệp: Học sinh
6. BN P.T.D (Mã BN1382591)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2014
- Địa chỉ: Bản Chè Mè, xã Mường Bang, huyện Phù Yên.
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- Nghề nghiệp: Học sinh
7. BN Đ.T.T (Mã BN1382592)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2015
- Địa chỉ: TK Khí Tượng, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu.
- Nghề nghiệp: Học sinh
8. BN B.M.P.L (Mã BN1382593)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2008
- Địa chỉ: TK 32, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu.
- Nghề nghiệp: Học sinh
9. BN N.T.N.L (Mã BN1382594)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2012
- Địa chỉ: TK Chè Đen 1, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu.
- Nghề nghiệp: Học sinh
10. BN Đ.Q.H (Mã BN1382595)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1986
- Địa chỉ: TK 70, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu.
- Nghề nghiệp: Kinh doanh quán ăn
11. BN N.B.N (Mã BN1382596)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 2015
- Địa chỉ: TK Chè Đen 1, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu.
- Nghề nghiệp: Học sinh
12. BN Đ.H.T.N (Mã BN1382597)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2012
- Địa chỉ: TK 70, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu.
- Nghề nghiệp: Học sinh
13. BN N.T.B (Mã BN1382598)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 2008
- Địa chỉ: TK Vườn Đào, TT Nông Trường, huyện Mộc Châu.
- Nghề nghiệp: Học sinh
II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN, TÌNH TRẠNG CÁCH LY
1. Huyện Sông Mã:
- Trong ngày 10/12/2021 ghi nhận 02 ca dương tính với SARS-CoV-2, cả
02 BN đều là các trường hợp F1.
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- Trong khoảng thời gian từ ngày 24/11 đến ngày 27/11/2021 các BN chỉ
tiếp xúc với ca F0, và những thành viên trong gia đình.
- 02 BN được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện vào ngày
27/11 và 28/11/2021 (được bố trí cách ly ở phòng riêng, có phòng vệ sinh khép
kín).
- Tình trạng tiêm Vắc xin: Cả 02 BN chưa được tiêm vắc xin phòng
COVID-19.
- Xét nghiệm: Cả 02 BN được xét nghiệm 03 lần bằng phương pháp RTPCR, 02 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, lần 3 ngày 09/12/202 có kết
quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/12/2021.
- Sức khoẻ hiện tại:
+ BN T không sốt, ho nhẹ, không khó thở, đau mỏi người.
+ BN K không sốt, không ho, không khó thở.
2. Huyện Phù Yên
- Trong ngày 10/12/2021 ghi nhận 04 ca dương tính với SARS-CoV-2, cả
04 BN đều là các trường hợp F1.
- Từ ngày 03/12/2021 đến khi các BN thực hiện cách ly, các BN có tiếp
xúc với nhiều người khác tại địa phương.
- Tình trạng tiêm Vắc xin:
+ 02 BN đã được tiêm 02 mũi vắc xin phòng COVID-19.
+ 02 BN chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (trẻ nhỏ)
- Xét nghiệm: Ngày 09/12/2021 cả 04 BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng
phương pháp RT-PCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào
ngày 10/12/2021.
- Sức khoẻ hiện tại:
+ BN P, T, D không sốt, không ho, không khó thở
+ BN T ho nhẹ, không sốt, không khó thở
3. Huyện Mộc Châu
- Trong ngày 10/12/2021 ghi nhận 07 ca dương tính với SARS-CoV-2, cả
07 BN đều phát hiện trong khu vực TT Nông Trường, huyện Mộc Châu nơi có
các ca mắc COVID-19 tại cộng đồng trong thời gian trước đấy.
+ 02 BN liên quan đến N.H.T (BN1368654) dương tính ngày 09/12/2021.
+ 05 BN học cùng trường BN V.N.P.N (BN1338618) dương tính ngày
07/12/2021.
- Trong thời gian trước khi thực hiện cách ly, điều trị các BN có tiếp xúc
với nhiều người trong gia đình, trường học, tại khu vực sinh sống.
- Tình trạng tiêm Vắc xin:
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+ 02 BN đã được tiêm 02 mũi vắc xin phòng COVID-19
+ 01 BN đã được tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19
+ 04 BN chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (còn nhỏ)
- Xét nghiệm: Ngày 09/12/2021 cả 07 BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng
phương pháp RT-PCR, cả 07 BN có kết quả khẳng định Dương tính với SARSCoV-2 vào ngày 10/12/2021.
- Sức khoẻ hiện tại: 07 BN không sốt, không ho, không khó thở
III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM
- Trong ngày 10/12/2021 tỉnh Sơn La ghi nhận 13 trường hợp nhiễm
COVID-19 mới trong đó:
+ 06 trường hợp là F1 (Phù Yên 04; Sông Mã 02)
+07 trường hợp là các trường hợp chưa rõ nguồn lây (Mộc Châu 07).
- Nhận định:
+ Huyện Sông Mã: nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp do đã được cách
ly tập trung.
+ Huyện Phù Yên: có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng do trước khi thực
hiện cách ly các BN có tiếp xúc với nhiều người tại địa phương.
+ Huyện Mộc Châu: Có nguy cơ bùng phát dịch tại thị trấn Nông Trường
và có thể lây lan ra các khu vực khác do trong thời gian gần đây ghi nhận nhiều
ca mắc mới tại cộng đồng chưa xác định được nguồn lây nhiễm, nhiều ca bệnh
có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người.
- Quá trình truy vết, giám sát và đánh giá nguy cơ lây nhiễm tiếp tục được
triển khai, cập nhật và bổ sung.
Như vậy tính từ ngày 05/10/2021 đến ngày 10/12/2021 tỉnh Sơn La đã
phát hiện mới 168 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 101 BN được điều trị khỏi ra viện, 67 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./.
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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