Covid-19 tối 27/11: Thêm 13.063 ca nhiễm mới, 5.383 bệnh nhân nặng đang điều trị
Thứ bảy, 27 Tháng 11 2021 17:11

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.197.404 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ 37/223 quốc
gia và vùng lãnh thổ.

Tính từ 16h ngày 26/11 đến 16h ngày 27/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19
ghi nhận 13.063 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.048 ca ghi nhận trong nước
(giảm 46 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 7.160 ca trong cộng đồng).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 11.667 ca/ngày.

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.668 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi:
956.924 ca.
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- Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.383 ca.

- Từ 17h30 ngày 26/11 đến 17h30 ngày 27/11 ghi nhận 148 ca tử vong .

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 144 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.692 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với
tổng số ca nhiễm, cao hơn trung bình của thế giới là 0,1%.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 34/234 vùng lãnh thổ, Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ
134/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 10/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân
xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Trong ngày 26/11 có 1.359.412 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm.

Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 117.691.092 liều, trong đó tiêm 1 mũi là
69.309.495 liều, tiêm mũi 2 là 48.381.597 liều.

Theo Thế giới và Việt Nam.
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