Hà Nội: Hơn 19.000 F0 phát hiện qua test nhanh trong 3 tuần
Thứ tư, 05 Tháng 1 2022 12:30

Ngày 5/1, Hà Nội phát hiện thêm 2.506 ca COVID-19 mới, trong đó có 594 ca cộng đồng.
Có tới 8 quận/huyện ghi nhận trên 100 ca mắc mới trong 24 giờ.

Sở Y tế Hà Nội tối 5/1 thông tin trong 24 giờ qua TP ghi nhận 2.506 ca bệnh trong đó có 594 ca
cộng đồng; 1.878 ca tại khu cách ly và 34 ca tại khu phong tỏa.

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (131); Thanh Trì
(127); Thanh Xuân (123); Nam Từ Liêm (115); Hoàn Kiếm (112); Đống Đa (110); Hai Bà Trưng
(108); Gia Lâm (105).

Hơn 2.500 bệnh nhân COVID-19 mới phát hiện phân bố tại 372 xã, phường, thị trấn thuộc
30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 594 ca cộng đồng ghi nhận tại 203 xã, phường thuộc
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26/30 quận, huyện.

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Đông Anh (67); Thanh Trì (61); Gia
Lâm (53); Thanh Xuân (40); Nam Từ Liêm (35); Chương Mỹ (35); Bắc Từ Liêm (31).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) có 59.915 ca trong đó số mắc
ghi nhận ngoài cộng đồng là 19.261 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 40.654 ca.

Riêng từ 11/10 đến nay, Hà Nội có hơn 55.800 ca mắc (trung bình gần 635 ca/ngày), trong đó
có hơn 18.600 ca ngoài cộng đồng (hơn 33%).

Từ 15/12 đến nay - tròn 3 tuần, Hà Nội ghi nhận hơn 19.000 trường hợp dương tính được xác
định bằng test nhanh kháng nguyên tại 30 quận, huyện, trung bình mỗi ngày thêm gần 1.000
F0 phát hiện bằng test nhanh.

Theo Sức khỏe & Đời sống.
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