Ca mắc mới giảm mạnh, nhiều địa phương không có ca cộng đồng
Thứ hai, 06 Tháng 9 2021 10:46

Ca mắc mới giảm mạnh, nhiều địa phương không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng và
không có các điểm dịch mới.

Thanh Hóa: Không ghi nhận ca mắc cộng đồng

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, tính từ 18h ngày 4/9 đến 18h ngày 5/9,
trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 mới. Cả 4 ca dương tính với SARS-CoV-2
đều được ghi nhận ở khu vực phong tỏa của huyện Nga Sơn.

Trong 24h qua, đã xét nghiệm bằng RT-PCR 3.679 mẫu
tại CDC và 1.536 mẫu tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: CDC Thanh Hóa).
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Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa và các địa phương có dịch đang
tập trung chỉ đạo quyết liệt việc truy vết thần tốc, giám sát mốc dịch tễ các trường hợp liên
quan; đồng thời khẩn trương tiến hành lấy mẫu trên diện rộng làm test kháng nguyên và làm xét
nghiệm RT-PCR đối với những trường hợp nguy cơ cao, nhằm sớm tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Như vậy, tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 384 ca bệnh dương tính cộng
dồn; hiện có 218 bệnh nhân dương tính đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa;
166 người điều trị khỏi ra viện; một ca tử vong.

Nghệ An: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 giảm mạnh, không ghi nhận ca cộng đồng

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, trong ngày 5/9, tỉnh này ghi nhận 13 trường hợp nhiễm
SARS-CoV-2, giảm mạnh so với con số 48 ca nhiễm được ghi nhận trước đó một ngày. Các ca
nhiễm được phát hiện tại 4 địa phương, gồm TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Diễn Châu và
huyện Đô Lương.
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Trong ngày 5/9, tỉnh Nghệ An không ghi nhận ca nhiễm
trong cộng đồng hay qua sàng lọc cộng đồng ở các
khu vực nguy cơ cao (Ảnh: Hoàng Lam).

Đặc biệt, trong 24h qua, Nghệ An không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng hay thông qua
sàng lọc cộng đồng ở các khu vực nguy cơ cao.

Tính đến thời điểm này Nghệ An có 1.686 bệnh nhân Covid-19, Trong ngày có thêm 77 bệnh
nhân Covid-19 được điều trị khỏi, ra viện hoặc chuyển tuyến.

Công tác phòng, chống Covid-19 đang những diễn biến hết sức tích cực với số ca nhiễm giảm,
các khu vực nguy cơ cao và rất cao được thu hẹp lại, trong chiều 5/9, Nghệ An đã có thay đổi về
thiết lập các khu vực cách ly phòng, chống Covid-19.

Cụ thể, hiện còn 7 địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gồm: TP Vinh (trừ
xã Hưng Hòa), thị xã Cửa Lò, các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn, Diễn Châu và Yên
Thành. Các huyện Đô Lương, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai được chuyển từ Chỉ thị 16
xuống Chỉ thị 15. 11 huyện, thị xã còn lại chuyển sang thực hiện Chỉ thị 19.

Hà Tĩnh: Thêm một ca mắc mới

Trong ngày 5/9, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận một ca mắc Covid-19, được cách ly tập trung trước đó.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 448 ca mắc covid-19, trong đó 273 ca đã khỏi bệnh ra viện,
143 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 29 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung
ương, 3 ca tử vong.

Quảng Bình: Thêm 22 ca mắc Covid-19, không có điểm dịch mới
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Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, ngày 5/9, địa
phương này có thêm 22 ca mắc Covid-19 và không có điểm dịch mới. Như vậy đến nay, Quảng
Bình đã ghi nhận tất cả 780 ca mắc Covid-19. Hiện đã có 87 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện.

Quảng Bình tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 (Ảnh: Tiến Thành).

Các trường hợp sau khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 cũng đã được đưa vào các cơ sở
điều trị Covid-19 bằng phương tiện chuyên dụng để tiến hành cách ly, điều trị.

Về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, đến ngày 5/9, Quảng Bình đã tiêm 79.072 liều và đã
có 25.679 người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19.

Quảng Trị: Không ghi nhận ca mắc mới, thêm 3 trường hợp khỏi bệnh
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Ngày 5/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương
không ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19; thêm 3 trường hợp được điều trị khỏi bệnh. Tại
Quảng Trị có 109 bệnh nhân đang điều trị.

Liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19 trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành
quyết định cách ly y tế, phong tỏa tạm thời thêm 2 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19
ở thành phố Đông Hà.

Trong ngày 5/9, tỉnh Quảng Trị không ghi nhận
ca mắc mới, 3 bệnh nhân khỏi bệnh (Ảnh: Đăng Đức).

Cụ thể, cách ly y tế khu vực 8 hộ dân và 2 ki ốt thuộc khu phố 5, phường 3, thành phố Đông Hà
và phong tỏa tạm thời Phòng khám đa khoa Khải Hoàn (số 27 đường Lê Quý Đôn, khu phố 1,
phường 1, thành phố Đông Hà.
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UBND tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn UBND thành phố Đông Hà triển khai khẩn cấp các biện
pháp phòng, chống dịch; cách ly y tế, phong tỏa tạm thời các khu vực trên đảm bảo khống chế,
kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng.

Theo báo Dân Trí.
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