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Đến trưa 2/8, Hà Nội ghi nhận thêm 52 ca mắc mới Covid-19. Tổng số ca điều trị khỏi
bệnh tại TP. Hồ Chí Minh tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 37.846 người.

Từ ngày 27/4 đến nay Hà Nội ghi nhận 820 ca mắc Covid-19
ngoài cộng đồng. (Nguồn: KT&ĐT)

Trưa 2/8, Hà Nội có 52 ca Covid-19 mới, thêm F0 liên quan công ty thực phẩm

52 ca mắc mới Covid-19 phân bố tại 13 quận huyện của Hà Nội, cụ thể: Đông Anh (13); Thanh
Trì (8); Đống Đa (7); Hai Bà Trưng (5); Hoàng Mai (4); Hoàn Kiếm (3); Gia Lâm (2); Bắc Từ
Liêm (2); Hà Đông (2); Tây Hồ (1); Thường Tín (1); Mê Linh (1); Quốc Oai (1).
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Trong đó 39 ca thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát; 5 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội (5);
4 ca sàng lọc ho sốt; 3 ca liên quan nhà thuốc Láng Hạ (3); một ca liên quan chùm ca bệnh ở
Tân Mai, Hoàng Mai.

Như vậy trong đợt dịch 4, từ ngày 27/4/2021 đến nay Hà Nội ghi nhận 1.344 ca Covid-19,
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 820 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly
524.

TP. Hồ Chí Minh đang cố gắng khống chế sự lây nhiễm của
dịch bệnh Covid-19. (Nguồn: TTXVN)

Thêm 3.200 ca Covid-19 khỏi bệnh, TP. Hồ Chí Minh hiện còn 29 ổ dịch

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP. Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tính đến 6h sáng 2/8, thành
phố có tổng cộng 97.076 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố.
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Trong ngày 1/8, thành phố có 3.207 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số ca điều
trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 37.846 người.

Hiện thành phố đang điều trị 34.438 F0, trong đó có 924 bệnh nhân nặng đang thở máy và 8
bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày, ghi nhận thêm 170 trường hợp tử vong.

HCDC cho biết, trong hai ngày qua, thành phố không phát sinh ổ dịch mới. Hiện còn 29 ổ dịch
diễn tiến, thành phố đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng và khống chế sự lây nhiễm.

Hiện TP. Hồ Chí Minh đang có 43.767 ca cách ly trong đó: 6.175 người cách ly tập trung,
37.179 trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Số trường hợp F1 được cách ly tại nhà theo hướng
dẫn của Bộ Y tế là 4.801 người.

Theo HCDC, trước tình trạng dịch bệnh kéo dài, kinh tế bị tác động, TP. Hồ Chí Minh đã triển
khai hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng do dịch theo Nghị quyết 09 của HĐND thành phố
và Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Tính đến ngày 1/8, đã có hơn 365.000 người lao động, hộ kinh doanh, thương nhân ở các chợ
truyền thống trên địa bàn được hưởng gói hỗ trợ này. Đồng thời tiếp tục thống kê số lao động tự
do bị ảnh hưởng nằm ngoài 6 nhóm hỗ trợ đã nêu trong Nghị quyết 09 của HĐND thành phố
để hỗ trợ.

Theo HCDC, tình hình dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh đã có những chuyển biến tích cực, trong
đó một phần là nhờ vào sự chung tay, đồng hành của người dân thông qua các mô hình tự
quản, bảo vệ vùng xanh.

Để tiếp tục kéo giảm số ca mắc, mở rộng vùng xanh, mỗi người dân hãy tiếp tục thực hiện tốt
các quy định phòng chống dịch, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, hạn chế tối đa tiếp xúc giữa
người với người.
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Bên cạnh đó, ngành y tế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng bao phủ
vaccine toàn TP. Hồ Chí Minh.

Tính từ đầu dịch đến trưa ngày 2/8/2021, Việt Nam có tổng cộng157,507 ca mắc
Covid-19, trong đó có
1,306
ca tử vong và
43,157
bệnh nhân được chữa khỏi.

Theo báo Dân Trí.
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