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THÔNG BÁO
Trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện trong ngày 07/12/2021
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 07/12/2021 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 N.M.A (Mã BN1338617)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2008
- Địa chỉ: TK Vườn đào, TTNT Mộc Châu, huyện Mộc Châu.
- Nghề nghiệp: Học sinh
2. BN V.N.P.N (Mã BN1338618)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2011.
- Địa chỉ: TK Nhà nghỉ, TTNT Mộc Châu, huyện Mộc Châu.
- Nghề nghiệp: Học sinh
3. BN Đ.T.H (Mã BN1338619)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1953.
- Địa chỉ: TK Nhà nghỉ, TTNT Mộc Châu, huyện Mộc Châu.
- Nghề nghiệp: Nghỉ hưu
4. BN H.T.X (Mã BN1338620)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1972.
- Địa chỉ: bản Bãi Lươn, xã Mường Do, huyện Phù Yên.
- Nghề nghiệp: Nông dân.
5. BN H.T.P (Mã BN1338621)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1990.
- Địa chỉ: bản Cải, xã Mường Bang, huyện Phù Yên.
- Nghề nghiệp: Công nhân tại công ty thiết bị điện Liên Gia, thôn Thanh
Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
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6. BN Đ.V.B (Mã BN1338622)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1976.
- Địa chỉ: bản Cải, xã Mường Bang, huyện Phù Yên.
- Nghề nghiệp: Nông dân.
7. BN M.V.T (Mã BN1338623)
- Giới tính: Nam; Năm sinh: 1976.
- Địa chỉ: bản Bông, xã Tân Phong, huyện Phù Yên.
- Nghề nghiệp: Nông dân.
8. BN P.T.V (Mã BN1338624)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1990.
- Địa chỉ: bản Ban, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên.
- Nghề nghiệp: Buôn bán.
9. BN P.T.K (Mã BN1338625)
- Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2012.
- Địa chỉ: bản Thẳm Xét, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu.
- Nghề nghiệp: Học sinh.
II. LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN, TÌNH TRẠNG CÁCH LY
1. Nhóm 03 bệnh nhân N.M.A, V.N.P.N, Đ.T.H (là người nhà của BN
N.V.H và K.T.H được phát hiện hiện dương tính ngày 05/12/2021 và
06/12/2021)
1.1. Lịch trình di chuyển và tình trạng khu cách ly (lời khai của bệnh
nhân)
- Cả 03 BN là người thân của BN N.V.H và BN K.T.H hàng ngày có tiếp
xúc gần.
- Ngày 06/12/2021 sau khi có kết quả dương tính của BN H và BN H đều
đã được đưa đi cách ly tập trung.
- Tại các khu cách ly tập trung của huyện Mộc Châu các BN được sắp xếp
ở một phòng riêng, có nhà vệ sinh riêng.
1.2. Tình trạng tiêm Vắc xin
- BN N.M.A được tiêm 01 mũi vắc xin (Pfizer) phòng COVID-19 (mũi 1
ngày 02/12/2021).
- BN V.N.P.N chưa được tiêm vắc xin do còn nhỏ.
- BN Đ.T.H đã được tiêm 02 mũi vắc xin.
1.3. Xét nghiệm
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- Ngày 06/12/2021 cả 03 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
07/12/2021.
1.4. Sức khoẻ hiện tại:
- BN N.M.A, BN V.N.P.N không sốt, không ho, không khó thở.
- BN Đ.T.H có ho, không sốt, không khó thở.
2. Bệnh nhân H.T.X (F1 của BN 1181522 S.T.B được phát hiện dương
tính ngày 26/11/2021)
2.1. Lịch trình di chuyển và tình trạng khu cách ly (lời khai của bệnh
nhân)
- BN có ở cùng phòng chăm sóc cháu BN S.T.B tại khu cách ly tập trung
xã Mường Thải từ ngày 17/11/2021 đến ngày 03/12/2021 chuyển về thực hiện
cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Mường Do (cơ sở cũ).
- Tại khu cách ly tập trung của xã Mường Do BN được sắp xếp ở một
mình một phòng.
2.2. Tình trạng tiêm Vắc xin
- BN chưa được tiêm vắc xin.
2.3. Xét nghiệm
- BN đã được xét nghiệm 06 lần bằng phương pháp RT-PCR trong đó:
+ 04 lần có kết quả âm tính
+ Ngày 03/12/2021 lấy mẫu lần 05 có kết quả nghi ngờ.
+ Ngày 06/12/2021 BN lấy mẫu lần 06 xét nghiệm bằng phương pháp
RT-PCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày
07/12/2021.
2.4. Sức khoẻ hiện tại: BN không sốt, không ho, không khó thở.
3. Bệnh nhân H.T.P (F1 của BN 1307311 H.V.Đ được phát hiện dương
tính ngày 05/12/2021)
3.1. Lịch trình di chuyển và tình trạng khu cách ly (lời khai của bệnh
nhân)
- Ngày 01/12/2021 BN đi cùng xe máy với BN H.V.Đ từ Yên Mỹ, Hưng
Yên về Phù Yên.
- Từ ngày 02/12 đến 03/12/2021 BN ở tại đám ma tại bản Cải, xã Mường
Bang. Hồi 16 giờ ngày 03/12/2021 sau khi nhận được tin tại phân xưởng có F0
BN đã được đưa đi cách ly tập trung tại bản Bang, xã Mường Bang.
- Tại các khu cách ly tập trung của xã Mường Bang BN được sắp xếp ở
một cùng lán với mẹ chồng (BN H.T.L được phát hiện dương tính ngày
06/12/2021), con trai (P.M.K) và 02 cháu (P.M.K, P.A.N) có nhà vệ sinh riêng.
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3.2. Tình trạng tiêm Vắc xin
- BN H.T.P được tiêm 02 mũi vắc xin (Sputnik V) phòng COVID-19 (mũi
1 ngày 25/10/2021, mũi 2 ngày 18/11/2021).
3.3. Xét nghiệm
- Ngày 04/12/2021 BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp RTPCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 05/12/2021.
- Ngày 06/12/2021 BN lấy mẫu lần 2 xét nghiệm bằng phương pháp RTPCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 07/12/2021.
3.4. Sức khoẻ hiện tại:
BN có triệu chứng sổ mũi từ ngày 03/12/2021, không ho, không khó thở
4. Bệnh nhân Đ.V.B (F1 của BN 1307309 P.V.L được phát hiện dương
tính ngày 05/12/2021)
4.1. Lịch trình di chuyển và tình trạng khu cách ly (lời khai của bệnh
nhân)
- Từ ngày 02/12 đến 03/12/2021 BN ở có đến giúp đám ma tại bản Cải, xã
Mường Bang. Tại đây BN có ngồi ăn cơm cùng BN P.V.L.
- Từ ngày 04/12 – 05/12 BN chỉ ở nhà và không đi đâu. Khoảng 18 giờ
ngày 05/12/2021 sau khi BN P.V.L có kết quả dương tính thì đã được đưa đi
cách ly tập trung của xã Mường Bang.
- Tại các khu cách ly tập trung của xã Mường Bang BN được sắp xếp ở
một cùng lán với cháu P.N.H, có nhà vệ sinh riêng.
4.2. Tình trạng tiêm Vắc xin
- BN được tiêm 02 mũi vắc xin (Vero Cell) phòng COVID-19 (mũi 1 ngày
27/10/2021, mũi 2 ngày 01/12/2021).
4.3. Xét nghiệm
- Ngày 06/12/2021 BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp RTPCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 07/12/2021.
4.4. Sức khoẻ hiện tại: BN có đau đầu, không ho, không khó thở
5. Bệnh nhân M.V.T (F1 của các BN 1307309 P.V.L, BN 1307310
H.V.H, BN 1307312 P.V.L được phát hiện dương tính ngày 05/12/2021)
5.1. Lịch trình di chuyển và tình trạng khu cách ly (lời khai của bệnh
nhân)
- Ngày 02/12/2021 khoảng 08 giờ 30 đến thắp hương tại đám ma thuộc
bản Cải, xã Mường Bang. Tại đây BN có tiếp xúc với BN H.V.H, BN P.V.L,
BN P.V.L sau đó BN đi thẳng về nhà. Đến khoảng 17 giờ BN về nhà và có tiếp
xúc với 08 người trong gia đình.
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- Ngày 03/12/2021 BN có đi xem bò đến khoảng 12 giờ có tham gia mổ
bò, sau đó ăn cơm tối với 09 người
- Ngày 04/12/2021 khoảng 07 giờ 30 BN có sang nhà bác Tài để giúp
sửa nhà có tiếp xúc với 07 người, đến khoảng 09 giờ đi về nhà và không tiếp xúc
với ai.
- Ngày 05/12/2021 BN ở nhà đến khoảng 11 giờ có 02 người đến nhà ở lại
ăn cơm cùng.
- Ngày 06/12/2021 khoảng 07 giờ BN được đưa đi cách ly tập trung của
xã Tân Phong.
- Tại khu cách ly tập trung của xã Tân Phong BN được cách ly một mình
một phòng, có khu vệ sinh riêng.
5.2. Tình trạng tiêm Vắc xin
- BN được tiêm 02 mũi vắc xin (Vero Cell) phòng COVID-19 (mũi 1 ngày
09/10/2021, mũi 2 ngày 01/12/2021).
5.3. Xét nghiệm
- Ngày 06/12/2021 BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp RTPCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 07/12/2021.
5.4. Sức khoẻ hiện tại: BN có ho, không sốt, không khó thở
6. Bệnh nhân P.T.V
6.1. Lịch trình di chuyển (lời khai của bệnh nhân)
- Ngày 01/12/2021 BN khoảng 07 giờ ra được em gái đưa ra bến xe Mỹ
Đình bắt xe taxi ghép về Phù Yên (BKS: 29F - 00484, không biết tên lái xe và
trên xe có 7 người). Khoảng 11 giờ BN về tới nhà và có tiếp xúc với 04 người.
- Ngày 02/12/2021 BN chỉ ở nhà và không đi đâu.
- Ngày 03/12/2021 BN ở nhà đến buổi trưa có ăn cơm cùng bố, Chị gái,
anh rể L.V.H (địa chỉ ở Tổ 1, P. Chiềng Sinh, TP Sơn La). Sau đó BN có đi mua
đồ tại quán nhà chị H.T.H và có tiếp xúc với bác C.H.N.
- Ngày 04/12/2021 BN ở nhà có tiếp xúc với 2 người. Buổi chiều BN đón
taxi (lái xe Đ.V.Đ) đến nhà ông Đ.V.A để mua đất, sau đó tiếp tục đến nhà chị
P.T.Y để xem đất. Sau khi xem đất xong BN đến nhà ông N.N.T mua đồ gỗ và
sau đó về nhà. Tại nhà BN có tiếp xúc với chị C.T.V và anh C.N.T để được tư
vấn bảo hiểm.
- Ngày 05/12/2021 BN ở nhà không đi đâu, BN thấy xuất hiện sổ mũi nên
thông báo cán bộ Trạm Y tế và được thử test nhanh kháng nguyên cho kết quả
nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 (BN được cách ly tại nhà).
6.2. Tình trạng tiêm Vắc xin
BN chưa được tiêm vắc xin do có bệnh máu không đông.
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6.3. Xét nghiệm
Ngày 06/12/2021 BN lấy mẫu lần 1 xét nghiệm bằng phương pháp RTPCR có kết quả khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 07/12/2021.
6.4. Sức khoẻ hiện tại:
BN không ho, không sốt, không khó thở, mất vị giác.
7. Bệnh nhân P.T.K (F1 của BN 1056093 P.A.T có kết quả xét nghiệm
khẳng định Dương tính ngày 17/11/2021 và BN 1252595 G.T.V có kết quả xét
nghiệm khẳng định Dương tính ngày 01/12/2021
7.1. Lịch trình di chuyển và tình trạng khu cách ly (lời khai của bệnh
nhân)
- BN là con của BN 1056093 P.A.T và BN 1252595 G.T.V
- Từ ngày 13/11 đến ngày 15/11/2021 có tiếp xúc với bố là P.A.T (BN
1056093 có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính ngày 17/11/2021).
- Ngày 17/11/2021 khoảng 14 giờ BN được đón về khu cách ly tập trung của
huyện Thuận Châu (trường đại học Tây Bắc cũ).
- Tại khu cách ly tập trung của huyện Thuận Châu BN được sắp xếp ở cùng
phòng mẹ G.T.V (dương tính với SARS-CoV-2 ngày 01/12/2021) và em trai
P.D.K. Từ ngày 01/12/2021 - 07/12/2021 được cách ly cùng bố P.A.T đã điều trị
khỏi (người giám hộ) và em trai ngoài ra không tiếp xúc với ai, tại khu cách ly sử
dụng nhà vệ sinh riêng.
7.2. Tình trạng tiêm Vắc xin: BN chưa được tiêm vắc xin do còn nhỏ.
7.3. Xét nghiệm
- Từ ngày 17/11 đến 01/12/2021 lấy mẫu 04 lần làm xét nghiệm bằng
phương pháp RT-PCR đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
- Ngày 06/12/2021 lấy mẫu lần 5 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR có
kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 07/12/2021.
7.4. Sức khoẻ hiện tại: BN không ho, không sốt, không khó thở.
III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM
- 08 BN là những trường hợp F1 (Mộc Châu 03 BN, Phù Yên 04 BN,
Thuận Châu 01 BN) trong đó:
+ Huyện Mộc Châu: 03 BN là F1, trong đó có 02 BN là học sinh vì vậy có
nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất cao.
+ Huyện Phù Yên: 02 BN có yếu tố dịch tễ liên quan đến đám ma tại Bản
Cải và có lịch trình di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ
lây nhiễm ra cộng đồng cao. 02 BN phát hiện tại khu cách ly tập trung nên nguy
cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp.
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+ Huyện Thuận Châu: 01 BN là F1 đã được cách ly tập trung nên nguy cơ
lây nhiễm ra cộng đồng thấp.
- 01 BN là trường hợp ho sốt phát hiện tại cộng đồng (bản Ban, xã Huy
Thượng, huyện Phù Yên) 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 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 ngày 07/12/2021 tỉnh Sơn La đã
phát hiện mới 144 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 95 BN được điều trị khỏi ra viện, 49 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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PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Ánh Duyên

