Chiều 30/10: Việt Nam tiêm chủng vượt mốc 80 triệu mũi vaccine phòng COVID-19; đã phân bổ trên 100,4
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Cập nhật trên Cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 đến 14h30 ngày 30/10 cả
nước đã tiêm 80,659,184 mũi vaccine; Đã tiếp nhận và phân bổ 73 đợt vaccine phòng
COVID-19 với tổng số 100.435.136 liều; Quảng Bình, Bến Tre, Quảng Ngãi ghi nhận thêm
nhiều F0.

Đã tiếp nhận và phân bổ 73 đợt vaccine phòng COVID-19 với tổng số 100.435.136 liều

Cập nhật trên Cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 đến 14h30 ngày 30/10 cả nước
đã tiêm 80,659,184 liều, trong đó ngày 29/10, tiêm được 1,588,827 liều, cao hơn so với những
ngày trước đó.
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Đến hết ngày 28/10, đã tiếp nhận và phân bổ 73 đợt vaccine phòng COVID-19 với tổng số
100.435.136 liều (trong đó có 800.000 liều vaccine Verocell phân bổ ngày 26/10 và 1.266.800
liều vaccine Abdala phân bổ ngày 28/10).

Đến nay, đã có 32,3 triệu người tiêm 1 liều vaccine và 23,3 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine.
Tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine là 77% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều vaccine là 32,3% dân số từ 18
tuổi trở lên.

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên
95% là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu,
Đồng Nai, Long An, Bình Dương.

Đã có 9 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 02 mũi vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50% là
Long An (90,1%), Quảng Ninh (86%), TP HCM (78,9%), Lạng Sơn (67%), Bình Dương (66%),
Khánh Hòa (62,8%), Đồng Nai (61,3%), Hà Nội (59,5%) và Bắc Ninh (50%).

05 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên thấp nhất là
Gia Lai (36,7%), Đắc Lắc (41%), Sơn La (41%), Nghệ An (41,8%) và Thanh Hóa (43,2%).

Việt Nam tiêm chủng vượt mốc 80 triệu mũi vaccine phòng COVID-19

Quảng Bình: Thêm 9 ca mắc COVID-19, trong đó có người về từ vùng dịch

Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong 24
giờ qua (từ 6 giờ ngày 29/10 đến 6 giờ ngày 30/10), Quảng Bình ghi nhận thêm 9 ca mắc
COVID-19 mới. Trong đó, có 1 ca trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam, 8 ca trong khu cách
ly.

Đến nay, Quảng Bình ghi nhận tổng cộng 1.994 ca mắc COVID-19, trong đó, 1.875 ca đã điều
trị khỏi và xuất viện; 6 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 113 ca.
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Hiện có 1.200 trường hợp đang cách ly tập trung, 1.639 trường hợp cách ly tại nhà.

Thống kê cho thấy hiện có 428.136 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19
trong đó 62.432 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Quảng Ngãi: Ghi nhận 8 ca dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 30/10, Sở Y tế thông tin, tiếp tục ghi nhận thêm 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Có 1 ca bệnh trong khu phong tỏa thuộc Khu tập thể dầu khí trên đường Nguyễn Tấn Kỳ thuộc
tổ 6, phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi), liên quan tới bệnh nhân đã được công bố mắc
COVID-19 ngày 29/10.

Ngoài ra, còn có 4 ca được phát hiện mắc COVID-19 khi đang cách ly tập trung là các F1 của
các bệnh nhân trước đó

Sáng cùng ngày, Sở Y tế thông tin về 3 ca bệnh đang cách ly tại nhà. Trong đó, 2 ca là người về
từ TP HCM, gồm 1 ca ở thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) và 1 ca ở An Hải (Lý Sơn).
Ngoài ra, còn có 1 ca là F1 của bệnh nhân trước đó là bệnh nhi nên cách ly tại nhà ở khu dân
cư số 6, thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh (Mộ Đức).

Từ ngày 26/6 đến nay, tổng số ca COVID-19 được ghi nhận tại Quảng Ngãi là 1.604 ca.

Long An: Trên 86% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19

Tính đến nay, tỉnh Long An thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 được 2.715.481 mũi tiêm,
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gồm 1.465.687 mũi 1 (100,93%) và 1.249.794 mũi 2 (86,06%).

Lũy kế đến hết ngày 29/10, Long An ghi nhận 34.700 ca mắc COVID-19 (trong đó 8.460 cộng
đồng, 3.080 khu cách ly, 23.160 khu phong tỏa); điều trị khỏi 32.578 ca (93,88%); tử vong 490
ca (1,4%), đang điều trị tại bệnh viện 1.254 ca (3,61%), chờ khu cách ly tạm 368 ca (1,06%).

Số ca bệnh hiện đang điều trị theo tầng 1.254 ca, cụ thể như sau: Tầng 1: 656 ca (52,31%),
tầng 2: 536 ca (42,74%), tầng 3: 62 ca (4,94%). Khả năng còn tiếp nhận theo tầng: Tầng 1:
4.436, tầng 2: 601, tầng 3: 265.

Bến Tre: Đến 11h trưa ngày 30/10 ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19

Từ 18 giờ ngày 29/10 đến 11 giờ ngày 30/10/2021, tỉnh có 46 ca mắc COVID-19. Tổng số ca
mắc toàn tỉnh là 2.350 ca, trong đó có 2.021 ca ra viện, 52 trường hợp tử vong.

Bình Đại 20 ca tại Thị trấn (10), Bình Thới (4), Đại Hòa Lộc (3), Định Trung (1), Thạnh Trị (1),
Phú Thuận (1). Trong đó, 1 ca Định Trung, 2 ca tại Bình Thới liên quan ổ dịch đám tang nhà
F0; 5 ca tại thị trấn là người làm việc tại nhà hàng Nam Nhi test nhanh dương tính, 1 ca Thạnh
Trị là nhân viên y tế test nhanh tầm soát dương tính; 1 ca thị thị trấn test nhanh dương tính
(ngày 29-11-2021). Số còn lại có thông tin dịch tễ tiếp xúc F0.

Mỏ Cày Bắc 9 ca tại Hưng Khánh Trung A (2), Nhuận Phú Tân (2), Hòa Lộc (1), Phước Mỹ
Trung (1), Tân Phú Tây (1), Thành An (1), Thanh Tân (1). Đây là những trường hợp người về từ
vùng dịch lộ đất Vĩnh Thành (Chợ Lách), Bình Dương test nhanh dương tính, một số có tiếp xúc
ca test nhanh dương tính và tầm soát dương tính

Chợ Lách 7 ca tại Vĩnh Hòa (4), Tân Thiềng (3). Đây là những ca về từ vùng dịch và trường hợp
tầm soát khu phong tỏa, phát hiện dương tính.

TP. Bến Tre 4 ca tại Phú Khương (3), Sơn Đông (1), do tiếp xúc với F0 và ca test nhanh dương
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tính.

Ba Tri 3 ca tại An Thủy, trong đó, 1 ca có triệu chứng, đến Trạm Y tế An Thủy test nhanh dương
tính, 2 ca còn lại tiếp xúc ca test nhanh dương tính.

Mỏ Cày Nam 1 ca tại Thành Thới A là trường hợp về từ Bình Dương test nhanh dương tính tại
trạm y tế xã, chưa tiếp xúc với ai, hiện tại đang được cách ly; Châu Thành 1 ca tại Quới Sơn do
tiếp xúc F0.

Ngoài tỉnh 1 ca có địa chỉ Tiền Giang là người từ vùng dịch về, đến chốt Y Khoa Sài Gòn test
nhanh dương tính

Trong số ca mắc, có 43 ca ghi nhận trong tỉnh tại cộng đồng 35 ca, khu cách ly 8 ca; 3 ca
ngoài tỉnh ghi nhận tại cộng đồng.

Theo Sức khỏe & Đời sống.
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