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Đến trưa 16/9, Việt Nam đã thực hiện tiêm được hơn 32,3 triệu mũi vaccine COVID-19.
Quảng Bình và Phú Yên thêm nhiều F0; Đồng Nai, nhân viên y tế nhiễm COVID-19 được
tham gia điều trị cho F0

Việt Nam đã tiêm hơn 32,3 triệu liều vaccine COVID-19

Theo dữ liệu của Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, đến trưa 16/9, Việt Nam đã thực hiện
được 32,375,467 mũi vaccine COVID-19 . Trước đó, trong 5 ngày liên tiếp (từ 9-13/9), mỗi ngày
đều có hơn 1 triệu mũi tiêm được thực hiện.

10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất (số mũi tiêm/số vaccine được cấp theo quyết
định) cập nhật đến trưa 16/9 là Bắc Ninh, Lào Cai, Đồng Tháp, Cao Bằng, Ninh Thuận, Kon
Tum, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Phước.

Đến nay Việt Nam đã tiêm hơn 32,3 triệu liều vaccine COVID-19
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10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất (số mũi tiêm/số vaccine được cấp theo quyết
định) cập nhật đến trưa 16/9 là Nghệ An, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Nam Định, Tây Ninh, Quảng
Ngãi, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam và Tiền Giang.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 37 triệu liều vaccine COVID-19 các loại khác nhau, trong
đó nhiều nhất là vaccine AstraZeneca.

Quảng Bình: Thêm 47 ca mắc COVID-19

Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho
biết trong 24 giờ qua, từ 6h ngày 15/9 đến 6h sáng 16/9, Quảng Bình có thêm 47 ca mắc
COVID-19 và 94 ca khỏi bệnh.

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 1.377 ca, có 435 ca khỏi.
Hiện còn 941 bệnh nhân đang điều trị. Tỉnh cũng ghi nhận 01 trường hợp mắc COVID-19 tử
vong.

Hiện có 2.380 trường hợp đang cách ly tập trung, hơn 6.900 trường hợp cách ly tại nhà.

Hiện đã có hơn 102.000 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine COVID-19, trong đó hơn 47.000
người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Phú Yên: Thêm 4 ca mắc COVID-19

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên , từ 19h ngày 15/9 đến
8h ngày 16/9, Phú Yên ghi nhận 4 ca nhiễm mới ở huyện Tuy An, đều là người về từ
TP HCM
theo kế hoạch đón công dân ngày 1/9.
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Phú Yên đã ghi nhận 2.902 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch này, trong đó TP Tuy Hòa 1.596
ca, huyện Phú Hòa 518 ca, TX Đông Hòa 166 ca, huyện Tây Hòa 101 ca, huyện Tuy An 256
ca, huyện Đồng Xuân 90 ca, huyện Sơn Hòa 78 ca, TX Sông Cầu 55 ca, huyện Sông Hinh 37
ca, tỉnh khác 5 ca.

Trong 298 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 1 ca nguy kịch đang thở
máy không xâm lấn, 1 ca viêm phổi nặng đang thở oxy mũi qua mặt nạ, 296 ca triệu chứng nhẹ
hoặc không có triệu chứng.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương
tiếp tục phối hợp để quản lý chặt các khu vực phong tỏa, tiếp tục điều tra dịch tễ để tìm phát
hiện các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, xử lý triệt để các nguồn lây đã được phát hiện để
ngăn sự lây nhiễm trong cộng đồng.

Yêu cầu người dân phải khai báo y tế đầy đủ; khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở,… liên hệ ngay
với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn y tế, không được tự ý mua thuốc uống.

Đồng Nai: Nhân viên y tế nhiễm COVID-19 được tham gia điều trị cho F0

Ngày 16/9, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết, Sở vừa có văn bản chấp thuận cho nhân viên
y tế nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ được tham gia điều trị
cho bệnh nhân COVID-19 tại BVĐK Đồng Nai.

Trước đó, ngày 15/ 9, BVĐK Đồng Nai có văn bản gửi Sở Y tế Đồng Nai báo cáo sau một thời
gian làm nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 cũng như sinh hoạt ngoài cộng đồng, có
42 nhân viên y tế của BVĐK Đồng Nai đã bị mắc COVID-19.

Để đảm bảo nhân lực phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 và các bệnh nội, ngoại
trú khác của bệnh viện, BVĐK Đồng Nai kiến nghị Sở Y tế cho phép nhân viên y tế bị nhiễm
COVID-19&nbsp;
không
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có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được tham gia khám, điều trị cho bệnh nhân F0 tại các
đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế chấp thuận chủ trương cho BVĐK Đồng Nai tổ chức cách ly, điều trị tại bệnh
viện đối với nhân viên y tế nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ.
Đồng thời, cho phép các nhân viên này được khám, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại các
đơn vị điều trị COVID-19 trong bệnh viện nếu có đơn tình nguyện tham gia.

Giám đốc BVĐK Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức điều trị, chăm sóc, theo dõi chặt chẽ sức
khỏe của các nhân viên y tế vừa là thầy thuốc, vừa là bệnh nhân này. Phân công công việc hợp
lý, kịp thời, ngừng việc bố trí khám, chữa bệnh nếu sức khỏe của nhân viên y tế diễn biến
không tốt. Tuyệt đối không để xảy ra tình huống xấu.

Chế độ phụ cấp cho những nhân viên y tế này thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết
số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Theo Sức khỏe & Đời sống.
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