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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 02/12/2021)

I. Tình hình dịch bệnh COVID-19:
Số ca nhiễm Số khỏi Tử vong

Ngày 02/12/2021 1.199 394 10
Trong đó:
- Qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng 00
- Qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế 340
- Số phát hiện trong khu cách ly 11
- Số phát hiện trong khu vực phong tỏa 15
- Số phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà 833

Lũy tích từ ngày 08/7/2021 đến nay 28.470 13.301 213
- Số trường hợp đang cách ly tập trung: 531 người. Lũy tích đến nay có 16.999

người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương.
- Số người đang cách ly tại nhà: 23.068 người (Trong đó có 11.329 F0 đang cách

ly, điều trị tại nhà; 9.675 F1 đang cách ly y tế tại nhà). Lũy tích đến nay có 137.979
người hoàn thành cách ly tại nhà.

II. Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn
2.1. Công tác chỉ đạo điều hành
Trong ngày 02/12/2021, Sở Y tế có văn bản gửi Bộ Y tế về việc xin hỗ trợ thuốc

Remdesivir 100mg phục vụ điều trị COVID-19 và ban hành Công văn số 6353/SYT-
YDQLHN về việc tăng cường cấp phát thuốc Molnupiravir 200mg cho người dân
nhiễm COVID-19 trên địa bàn; Công văn số 6363/SYT-TCCB về việc tham gia “Mạng
lưới thầy thuốc đồng hành” tư vấn sức khỏe cho người dân trong hoạt động phòng,
chống dịch COVID-19.

2.2. Công tác xét nghiệm
Hiện trên địa bàn thành phố có 13 cơ sở xét nghiệm khẳng định và 39 cơ sở y tế

thực hiện xét nghiệm nhanh sàng lọc SARS-CoV-2. Trong ngày, thành phố đã thực
hiện xét nghiệm test nhanh 3.788 cho người và thực hiện xét nghiệm PCR 4.852 mẫu.

2.3. Công tác điều trị
- Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn, Sở Y tế đã có văn

bản hướng dẫn tạm thời về việc phân tầng điều trị tại một số bệnh viện để phù hợp với
tình hình dịch bệnh tại địa phương như sau:

+ Tầng 1: Quản lý và điều trị F0 tại nhà do các Trạm Y tế lưu động, Trạm Y tế
thực hiện;
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+ Tầng 2: Điều trị bệnh nhân COVID-19 không đủ điều kiện cách ly điều trị tại
nhà, F0 đang quản lý tại nhà có diễn biến vượt khả năng chuyên môn của Trạm Y tế tại
các bệnh viện điều trị COVID-19 với công suất 2.750 giường.

+ Tầng 3: Điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch, bệnh nhân
lĩnh vực chuyên khoa, bệnh nhân COVID-19 có bệnh lý cấp cứu kèm theo với công
suất 350 giường.

Số liệu tính đến 14g00
F0 đang quản lý cách
ly, điều trị tại nhà

Tại cơ sở y tế

Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3

Khả năng điều trị (giường) 2.750 350
Tổng số bệnh nhân đang điều trị 11.329 2.483 318

- Trong số các bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị có 121 bệnh nhân thở
oxy qua mặt nạ, 21 bệnh nhân thở HFNC, 01 bệnh nhân thở máy không xâm lấn và 27
bệnh nhân thở máy xâm lấn.

2.4. Công tác tiêm chủng
Thành phố tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn

thành phố.

Kết quả
Số liều tiêm

Tổng số
liều đã
được
nhận

Tỷ lệ
(số liều tiêm
/số liều đã
được nhận)

Mũi 1 Mũi 2
Mũi 3
(vắc xin
Abdala)

Tổng cộng

Số liều tiêm trong ngày 823 6.914 1.569 9.306

Lũy tích đến nay 1.022.341 860.665 1.569 1.884.575 1.963.755 96%

Tỷ lệ tiêm

Trên tổng dân số Trên số trẻ
12-17 tuổi

Trên số người
≥ 18 tuổi

Trên số người
≥ 50 tuổi

Tỷ lệ người được tiêm 82% 90,4% 97,1% 100,7%
Trong đó, tỷ lệ người
tiêm đủ liều 69% 0% 90,8% 72%

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa
bàn thành phố Cần Thơ./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- BCĐ công tác PC dịch COVID-19 TP;
- UBMTTQVN TPCT;
- Ban Tuyên giáo TU;
- UBND thành phố;
- Chủ tịch và các PCT UBND TP;
- Sở Chỉ huy phòng chống COVID-19 TP;
- Ban Giám đốc SYT;
- Trang thông tin SYT;
- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Việt Nga
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PHỤ LỤC THỐNG KÊ F0 TRONG NGÀY THEO QUẬN, HUYỆN

NGÀY ĐƠN VỊ
Tầm soát
tại cộng
đồng

Tầm soát
tại cơ sở
y tế

Trong
khu cách

ly

Trong
khu

phong tỏa

Cách ly
tại nhà

TỔNG
CỘNG

02/12/2021

NINH KIỀU 0 67 5 1 135 208
CÁI RĂNG 0 37 1 0 109 147
BÌNH THỦY 0 27 1 0 95 123
Ô MÔN 0 117 2 0 316 435
THỚI LAI 0 8 0 0 6 14
CỜ ĐỎ 0 12 0 0 33 45
THỐT NỐT 0 25 0 14 53 92
VĨNH THẠNH 0 13 0 0 82 95
PHONG ĐIỀN 0 11 2 0 2 15
ĐỊA PHƯƠNG
KHÁC (NGOÀI
TPCT)

0 23 0 0 2 25

TỔNG CỘNG 0 340 11 15 833 1199
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