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THÔNG BÁO
Trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện trong ngày 06/12/2021
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 06/12/2021 đã phát hiện 02 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 N.V.H (Mã BN1324840)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1985
- Địa chỉ: Tiểu khu Vườn đào, thị trấn Nông Trường (TTNT) Mộc Châu,
huyện Mộc Châu.
- Nghề nghiệp: Buôn bán.
2. BN K.T.H (Mã BN1324841)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1987.
- Địa chỉ: Tiểu khu Vườn đào, TTNT Mộc Châu, huyện Mộc Châu.
- Nghề nghiệp: Lao động tự do.
II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN, TÌNH TRẠNG CÁCH LY
1. Lịch trình di chuyển của 02 bệnh nhân (lời khai của bệnh nhân)
- Ngày 26/11/2021 02 BN đều ở nhà (hai BN là vợ chồng).
- Ngày 27/11/2021 vợ chồng BN chở dầu đến bản Tà Niết, xã Chiềng Hắc
(trong quá trình di chuyển có dừng lại mua bánh ở quán bánh Hồng Nhung và
mua dầu tại Cây xăng 90). Đến Tà Niết vào khu xây dựng của ông M và ăn cơm
trưa tại đây. Sau đó đến chiều đi về nhà và chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.
Đến tối vợ chồng và con về nhà tại tiểu khu Chiềng Đi, xã Vân Hồ, huyện Vân
Hồ.
- Ngày 28/11/2021 BN N.V.H có quay trở lại nhà tại tiểu khu Vườn đào
và vào ăn cơm trưa tại nhà anh B (địa chỉ tại Nà Sang, tại đây có tiếp xúc với
nhiều người). Sau đó quay trở về nhà tại tiểu khu Vườn đào nghỉ ngơi.
- Ngày 29/11/2021 ở nhà đến khoảng 10 giờ thì đi tiêm vắc xin phòng
COVID-19 tại UBND TTNT Mộc Châu. Sau đó về nhà tại tiểu khu Vườn đào.
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- Ngày 30/11/2021 chỉ ở nhà tại tiểu khu Vườn đào, đến tối quay trở về
nhà ở tiểu khu Chiềng Đi.
- Ngày 01/12/2021 vợ chồng BN quay lại nhà tại tiểu khu Vườn đào
(trong quá trình di chuyển xe otô bị hỏng có nhờ xe kéo hộ một đoạn). Khoảng
09h02 BN H có tiếp xúc 05 người bạn ở Hà Nội (địa chỉ: Tòa nhà Central, Chu
Văn An, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Sau đó BN N.V.H có đi ăn sáng cùng
nhóm bạn ở Hà Nội tại quán cháo lòng gần Trường tiểu học 8/4 (tại quán lúc
này có rất nhiều người), sau khi ăn sáng xong BN H về nhà nghỉ ngơi và có tiếp
xúc với hàng xóm cạnh nhà tại tiểu khu Vườn đào. Đến tối vợ chồng BN lại
quay trở về nhà ở tiểu khu Chiềng Đi.
- Ngày 02/12/2021 vợ chồng BN chỉ ở nhà và tiếp xúc với hàng xóm cạnh
nhà (anh Q thợ điện nước, anh C hàng xóm, bác L gần nhà)
- Ngày 03/12/2021:
+ BN H thấy mệt mỏi nên chỉ ở nhà
+ BN H (vợ) lên nhà ông M đang xây dựng tại xã Tà Niết (có dừng lại
mua dầu tại cây xăng 90), sau đó BN về nhà thấy chồng sốt cao, mệt mỏi nên đã
gọi taxi cùng em H và chị N đưa BN H lên Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu khám
và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (trong quá trình ở bệnh viện có người nhà
lên thăm).
2. Tình trạng tiêm Vắc xin
- BN N.V.H được tiêm 02 mũi vắc xin (Vero Cell) phòng COVID-19 (mũi
1 ngày 19/10/2021, mũi 2 ngày 29/11/2021)
- BN K.T.H được tiêm 02 mũi vắc xin (Vero Cell) phòng COVID-19 (mũi
1 ngày 19/10/2021, mũi 2 ngày 29/11/2021).
3. Xét nghiệm
- BN N.V.H:
+ Ngày 05/12/2021 lấy mẫu test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu
có kết quả nghi ngờ
+ Ngày 06/12/2021 lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR
có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 06/12/2021.
- BN K.T.H ngày 06/12/2021 lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp
RT-PCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày
06/12/2021
4. Sức khỏe hiện tại:
- BN N.V.H: sốt, khó thở, không ho.
- BN K.T.H: không sốt, không ho, không khó thở

3
III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM
- 02 BN là các những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện tại
cộng đồng, hiện tại chưa xác định rõ nguồn lây, có lịch trình di chuyển phức tạp,
tiếp xúc với nhiều người. Vì vậy nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất cao.
- 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 21h30 ngày 06/12/2021 tỉnh Sơn
La đã phát hiện mới 135 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 93 BN được điều trị khỏi ra viện, 42 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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