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BÁO CÁO NHANH
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
(tính đến 17 giờ 00 phút ngày 20/01/2021)
I. Tình hình dịch bệnh COVID-19
Tính đến 17h00 ngày 20/01/2021:
Thế giới
Việt Nam
- Số trường hợp mắc
96.677.647
1.540
- Số tử vong
2.067.089
35
- Số trường hợp điều trị khỏi
69.383.128
1.402
Tại thành phố Cần Thơ, tính đến 17h00 ngày 20/01/2021:
- Số trường hợp điều trị khỏi: 10 trường hợp (BN154, BN145, BN1050,
BN1051, BN980, BN1095, BN1099, BN1214, BN1215, BN1357).
- Hiện không còn trường hợp cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Lũy
tích đến nay có 2.895 người hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày, trở về địa
phương.
- Số người đang trong thời gian 14 ngày theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà
và cơ sở lưu trú trên địa bàn: 12 người. Lũy tích đến nay có 5.519 người hoàn
thành 14 ngày theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.
II. Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn
2.1. Công tác chỉ đạo điều hành
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 217/UBND-KGVX ngày
20/01/2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành
cách ly tập trung của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự và các cơ sở y tế tham dự Hội nghị Giao ban
trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức.
Chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19 về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế đối với các
chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh.
2.2. Công tác truyền thông
Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đến người dân trên địa bàn.
Khuyến cáo người dân thực hiện yêu cầu “5K” (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng
cách - không tụ tập - khai báo y tế) trong phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn
của Bộ Y tế.
2.3. Công tác giám sát, ngăn chặn
Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới,
kiểm tra chặt chẽ người nhập cảnh, thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế quốc tế.
Tiếp tục thực hiện việc rà soát tại cộng đồng theo phương châm đi từng ngõ, gõ
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từng nhà, khuyến khích người dân chủ động phát hiện và thông báo với cơ quan
chức năng về các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố.
* Công tác kiểm dịch y tế
Ngày 20/01/2021, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp nhận 13 chuyến
bay nội địa với 1.587 hành khách. Tất cả hành khách được giám sát nhiệt độ.
2.4. Công tác điều trị
Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố tổ chức phân luồng, sàng
lọc từ khâu tiếp nhận đến khâu điều trị; thực hiện nghiêm việc kiểm tra nhiệt độ,
khai báo y tế và đeo khẩu trang trong suốt thời gian tại cơ sở y tế; áp dụng “Bộ
tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp” và thực hiện hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 theo
hướng dẫn của Bộ Y tế.
Các bệnh viện được phân công điều trị COVID-19 trên địa bàn chuẩn bị sẵn
sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị để chủ động trong phòng, chống dịch.
- Tình hình khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố
STT
Nội dung
Ngày 20/01/2021
1
Tổng số khám chữa bệnh ngoại trú
12.719
2
Tổng số bệnh nhân còn lại đến trước ngày báo cáo
4.567
3
Số nhập viện điều trị nội trú mới
736
2.5. Công tác hậu cần và phối hợp
Theo Báo cáo cập nhật từ Công an thành phố, tính đến ngày 20/01/2021,
có 1.476 người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn, trong đó có 38 trường hợp
mới tạm trú.
Trên đây là báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn thành phố Cần Thơ./.
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