Việt Nam trưa 19/9: Đã tiếp nhận hơn 40 triệu liều vaccine; Gần 1.000 ca ở TP. Hồ Chí Minh đang thở máy
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Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, đến trưa ngày 19/9 cả nước đã thực
hiện tiêm được gần 34,2 triệu liều vaccine Covid-19.

Đến trưa ngày 19/9 cả nước đã thực hiện tiêm được
gần 34,2 triệu liều vaccine Covid-19. (Nguồn: TTXVN)

Đến thời điểm này, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 40,7 triệu liều vaccine Covid-19 các loại khác
nhau gồm vaccine AstraZeneca, vaccine Vero Cell, vaccine Moderna, vaccine Pfizer, vaccine
Sputnik…

10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất (số mũi tiêm/số vaccine được cấp theo quyết
định) cập nhật đến trưa 19/9 là Bắc Ninh, Lào Cai, Đồng Tháp, Cao Bằng, Ninh Thuận, Kon
Tum, Vĩnh Long, Cà Mau, Tuyên Quang và Bình Phước.
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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 Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Hưng
Yên, Bình Dương, Tây Ninh, Điện Biên và Lâm Đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Khoảng 1.000 ca Covid-19 đang thở máy ở tầng điều trị 3

Đến 18h ngày 18/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.237 trường
hợp nhiễm mới tại TP. Hồ Chí Minh và 165 trường hợp tử vong. Qua số liệu cho thấy, số ca mắc
và ca tử vong trong ngày đều giảm so với ngày trước, đặc biệt số ca mắc mới trong ngày đã
giảm 1.735 ca.

BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, số ca tử vong phản ánh
quá trình điều trị kéo dài từ lúc bệnh nhân nhập viện, diễn biến nặng và phải hồi sức. Hiện nay,
theo thống kê, số bệnh nhân nặng mới nhập viện giảm nhiều ở các tầng điều trị so với thời gian
trước; riêng ở tầng điều trị 3 đang có khoảng 1.000 bệnh nhân đang phải thở máy.

Các bác sĩ ở tầng 3 đang cố gắng cứu chữa cho những trường hợp bệnh nặng và hy vọng thời
gian tới số ca bệnh nặng sẽ giảm đáng kể. Số ca tử vong có ngày tăng, ngày giảm nhưng nhìn
chung trong 1 tuần qua, số ca tử vong đang có xu hướng giảm.

Đồng Nai: Gần 77,7 % người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 vaccine Covid-19

Từ 0 giờ ngày 20/9, toàn tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai thực hiện kế hoạch số 11102 của UBND
tỉnh về việc từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, toàn tỉnh có 103 xã, phường, thị trấn được xếp là vùng xanh (bình thường mới), bao
gồm 100% xã, phường, thị trấn của TP.Long Khánh, H.Tân Phú, H.Cẩm Mỹ; 14/15 xã, thị trấn
của H.Xuân Lộc (trừ xã Xuân Hưng xếp diện nguy cơ cao); 13/14 xã, thị trấn của H.Định Quán
(trừ xã La Ngà xếp diện nguy cơ); 6/10 xã của H.Thống Nhất, trừ TT. Dầu Giây, xã Xuân thiện,
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Gia Tân 3, Gia Kiệm; 9/17 xã, thị trấn của H.Trảng Bom. Ngoài ra, ghi nhận một số xã, phường,
thị trấn của H.Long Thành, Vĩnh Cửu.

TP. Biên Hòa chỉ có 4/30 phường, xã là vùng xanh gồm: An Hòa, Long Hưng, Tân Tiến, Thanh
Bình; H.Nhơn Trạch có 1/12 xã vùng xanh là xã Vĩnh Thanh.

Ngoài 103 xã, phường vùng xanh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xếp loại có 25 xã,
phường, thị trấn thuộc vùng vàng (nguy cơ); 23 xã, phường thuộc vùng nguy cơ cao và 19 xã,
phường thuộc vùng nguy cơ rất cao. 19 xã, phường nguy cơ rất cao tập trung chủ yếu ở TP.Biên
Hòa, H.Nhơn Trạch, H.Long Thành, H.Trảng Bom, H.Vĩnh Cửu.

Về tiêm vaccine, đến nay Đồng Nai đã tiêm 1.848.424 liều vaccine Covid-19 cho 1.750.190
người (chiếm tỉ lệ 77,65% đối tượng từ 18 tuổi trở lên toàn tỉnh), trong đó có 98.234 người đã
tiêm đủ 2 liều vaccine (chiếm tỉ lệ 4,36%).

Cộng dồn đến nay, Đồng Nai đã ghi nhận 40.041 ca mắc Covid-19, là một trong 5 địa phương
có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất ở nước ta đến nay.

Phú Yên: Thêm 4 ca mắc Covid-19

Sáng 19/9, theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, từ 19 giờ ngày 18/9 đến
8 giờ ngày 19/9, Phú Yên ghi nhận 4 ca nhiễm mới, trong đó Phú Hòa 1 ca (sàng lọc cộng đồng
- trường hợp này từ TP. Hồ Chí Minh về ngày 13/8, đã hoàn thành cách ly tập trung và cách ly
tại nhà), Tây Hòa 1 ca (khám sàng lọc tại bệnh viện), Tuy An 2 ca (1 ca là F1, 1 ca về từ TP. Hồ
Chí Minh theo kế hoạch đón công dân ngày 27/8).

Trong đợt dịch này, Phú Yên đã ghi nhận 2.937 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó TP. Tuy Hòa
1.600 ca, huyện Phú Hòa 523 ca, huyện Tuy An 274 ca, TX Đông Hòa 169 ca, huyện Tây Hòa
102 ca, huyện Đồng Xuân 92 ca, huyện Sơn Hòa 78 ca, TX Sông Cầu 57 ca, huyện Sông Hinh
37 ca, tỉnh khác 5 ca.
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Trong 251 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 1 ca nặng, nguy kịch đang
thở máy không xâm lấn; 3 ca viêm phổi nặng thở oxy mũi qua mặt nạ; 247 ca triệu chứng nhẹ
hoặc không có triệu chứng.

Hôm nay, ngành Y tế tỉnh tiếp tục triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho các đối tượng theo quy
định. Đến 17 giờ ngày 18/9, toàn tỉnh đã tiêm vaccine Covid-19 cho 151.227 người (chiếm tỉ lệ
24,53% so với dân số từ 18 tuổi trở lên), trong đó có 61.537 người tiêm đủ 2 mũi (chiếm tỉ lệ
9,98% so với dân số từ 18 tuổi trở lên).

Theo Thế giới và Việt Nam.
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