Bản tin dịch COVID-19 trong 24h: Đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu
trang tại các cảng hàng không, nhà ga

TIN ĐỌC NHIỀU

(Thứ ba, 03/11/2020 10:16)
Hiện nay, nguy cơ bùng phát dịch trở lại là rất cao, nguồn bệnh từ bên ngoài có thể tấn công vào trong nước bất
cứ lúc nào. Trong bối cảnh, các nước khu vực và thế giới đang chao đảo với làn sóng dịch COVID-19 mới, nguy
cơ sẽ tăng cho Việt Nam khi số lượng người nhập cảnh tăng. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc
gửi các đơn vị có liên quan trong ngành đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang tại các cảng hàng không,
nhà ga và trên mọi phương diện giao thông công cộng để phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ Y tế cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại bản tin 9h hàng ngày.

"Biến" phòng cách ly thành
phòng đẻ để cứu 2 sản phụ

Tính đến 9h00 ngày 3/11/2020, theo thống kê của worldometers.info:
*Thế giới: 47.313.003 người mắc; 1.211.002 người tử vong, 34.018.714 người khỏi bệnh.
215 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận ca mắc COVID-19.
- Việt Nam đứng thứ 165 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 7/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực
Đông Nam Á. Tại khu vực ASEAN, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh.
* Việt Nam: 1.192 ca mắc COVID-19
Trong đó:
- Số ca điều trị khỏi: 1065 ca.
- Số ca tử vong: 35 ca
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1. Tính đến 9h ngày 3/11: Việt Nam có tổng cộng 501 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
+ Từ 18h ngày 2/11 – 6h sáng 3/11: ghi nhận 12 ca mắc mới.
2. Số ca bình phục trong 24h qua: 2 ca
3. Số ca tử vong tới nay: 35 ca
4. Số ca tiến triển tốt:
- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 9 ca.
- Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 7 ca.
-Số ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2: 6 ca
5. Số người cách ly: 14.775 người
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 174 người



- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.327 người
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.274 người
6. Số trường hợp mắc nhập cảnh được quản lý ngay: 501 ca
7. Tính đến 9h ngày 3/11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số
lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.
8. Nhận xét:
- Đến 9h sáng ngày 3/11, toàn thế giới có hơn 47 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 1,2 triệu người đã tử
vong, dịch bệnh đã xuất hiện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện có hơn 34 triệu người khỏi bệnh.
- Tại Việt Nam, trong 24h qua có 12 ca mắc mới. Đến nay Việt Nam đã chữa khỏi cho 1065 người. Tại thủ đô Hà
Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã sang ngày thứ 77 Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng, tại TP
Hồ Chí Minh, đã 94 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Tại Việt Nam đã 62 ngày
liên tiếp không có ca mắc mới tại cộng đồng.
Việt Nam nằm trong số các quốc gia thành công khi đương đầu với hai đợt dịch COVID-19 kể từ đầu năm tới nay.
Bạn bè và dư luận quốc tế đánh giá Việt Nam là một điểm sáng trong cuộc chiến chống COVID-19. Đó là nhờ
chính phủ phản ứng kịp thời, người dân đoàn kết-ủng hộ, cũng như nhờ sớm đưa ra chiến lược xét nghiệm cho
phép truy vết các ca bệnh.
* Về công tác chỉ đạo, điều hành
Trong thời gian qua, số ca mắc mới tại Việt Nam đều là những ca nhập cảnh, đã được cách ly ngay từ khi vào Việt
Nam. Nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt khi tăng số lượng các chuyến bay đưa công
dân Việt Nam và chuyên gia về nước (trong đó có các chuyến bay thương mại, quốc tế).
Trên thế giới, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường. Việc chủ quan, mất cảnh giác, lơ là các biện
pháp phòng chống dịch sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường. Hiện nay, nguy cơ bùng phát dịch trở lại là rất cao,
nguồn bệnh từ bên ngoài có thể tấn công vào trong nước bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh, các nước khu vực và thế
giới đang chao đảo với làn sóng dịch COVID-19 mới, nguy cơ sẽ tăng lên cho Việt Nam khi số lượng người nhập
cảnh tăng lên.
Tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (hai địa phương có nhiều hoạt động cộng đồng lớn) đã có yêu cầu bắt buộc
người dân đeo khẩu trang khi tham gia các sự kiện ở nơi công cộng (nhất là các hoạt động văn hóa, thể thao),
trên phương tiện giao thông công cộng.
Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu các hãng hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt
Nam và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tiếp tục thực hiện nghiêm quy định yêu cầu toàn bộ hành khách (bao
gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài) bắt buộc phải đeo khẩu trang đúng cách trong suốt thời gian trên
máy bay, khi làm thủ tục, trong thời gian ở cảng hàng không, sân bay. Hành khách và người đưa tiễn bắt buộc đeo
khẩu trang trong phạm vi cảng hàng không, sân bay.
Đồng thời tiếp tục tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đăng tải “Thông điệp 5K” gồm
khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế, đặc biệt quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại
các cảng hàng không, bến tàu, bến xe, nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông công cộng.
* Về công tác điều trị, xét nghiệm:
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện
tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.063 /1.180 bệnh nhân COVID-19.
Số ca tử vong là 35 ca. Hiện Việt Nam không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Trong số các bệnh
nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 6 ca; Số ca âm tính lần 2
với SARS-CoV-2: 4 ca, số ca âm tính lần 3 là 7 ca.
Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị
(01). Đa phần các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn
cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa
khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa
tạng.
https://media.suckhoedoisong.vn/Images/haiyen/2020/09/14/ban-tin-dich-covid-19-trong-24h-dam-baophong-chong-dich-nguoi-dan-thuc-hien-tot-thong-diep-5k1600047267.jpg
Bùi Hà



Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/ban-tin-dich-covid-19-trong-24h-don-doc-nhac-nho-yeu-cau-deo-khau-trang-taicac-cang-hang-khong-nha-ga-n182332.html

TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Phó Trưởng ban biên tập thường trực TS.BS. Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế
Số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
ĐT: 0246.273.2.273 |Fax:0243.8464.051
Email: banbientap@moh.gov.vn

Hỗ trợ bởi Đề án tri thức Việt số hóa

Website được vận hành trên Microsoft Azure



