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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1902/BC-SYT Cần Thơ, ngày 27 tháng 5 năm 2020 

 

BÁO CÁO NHANH 

Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

(tính đến 17 giờ 00 phút ngày 27/5/2020) 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần 

Thơ, Sở Y tế báo cáo như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh COVID-19 

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 17h00 ngày 

27/5/2020: 

 Thế giới Việt Nam 

- Số trường hợp mắc 5.698.650 327* 

- Số tử vong 352.476 0 

- Số trường hợp điều trị khỏi 2.902.371 278 

- Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly  12.987 

- Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch 

đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 
 9.747 

* Cả nước hiện có 327 trường hợp mắc, trong đó có 278 trường hợp đã khỏi bệnh.  

   Tại thành phố Cần Thơ, tính đến 17h00 ngày 27/5/2020: 

- Số trường hợp cách ly tập trung: 15 người.  Lũy tích đến nay có 907 trường hợp 

hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày, trở về địa phương. 

- Số trường hợp theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn: hiện 

có 18 người. Lũy tích đến nay có 2.189 người hoàn thành 14 ngày theo dõi sức khỏe, cách 

ly tại nhà và cơ sở lưu trú. 

- Cần Thơ hiện không còn bệnh nhân COVID-19. 

- Số trường hợp điều trị khỏi: 02 trường hợp, BN145 và BN154 đã xuất viện.  

II. Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 

2.1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố triển khai văn bản đề nghị các 

sở ngành phối hợp báo cáo thông tin liên quan đến dịch COVID-19. 

Chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, nắm địa bàn, quản lý dân cư từ địa phương 

khác đến thành phố Cần Thơ trong vòng 14 ngày. 

2.2. Công tác truyền thông 

Biên tập, đăng tin/bài/ảnh trên website ngành Y tế và CDC Cần Thơ về công tác 

phòng chống dịch trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp Đài Phát thanh và truyền hình, Đài truyền 

thanh các quận/huyện tuyên truyền việc thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài 

phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, 

bảo đảm vệ sinh cá nhân đến người dân trên địa bàn. 

Tiếp tục khuyến nghị người dân tự nguyện khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI. 

Hiện Cần Thơ có 479.308 người khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI. Tính đến 27/5/2020, 

ghi nhận 1.048 trường hợp báo cáo có yếu tố nghi ngờ, ngành Y tế đã xác minh 1.047/1.048 

trường hợp, không có trường hợp mắc COVID-19. 
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2.3. Công tác giám sát dự phòng 

Lực lượng y tế cơ sở đã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện phương châm “đi 

từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm giám sát quản lý chặt thông tin của các trường hợp mới đến 

lưu trú trên địa bàn. Qua rà soát tại các xã, phường thị trấn, ấp, khu vực, tổ dân phố, hiện 

ghi nhận 8.272 trường hợp người từ địa phương khác mới đến lưu trú tại thành phố 

Cần Thơ trong 14 ngày. 

* Công tác kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bố trí lực lượng thực hiện công tác kiểm dịch y tế. 

Tính đến 17h00 ngày 27/5/2020, ghi nhận: 

 

Chuyến bay quốc tế Chuyến bay nội địa 

Ngày 

27/5/2020 

Cộng dồn 

từ ngày 

23/01/2020 

Ngày 

27/5/2020 

Cộng dồn 

từ ngày 

10/3/2020 

Nhập 

cảnh 

Số chuyến bay 00 109 06(*) 298 

Số hành khách 00 11.794 812 36.606 

Số người khai báo y tế 00 6.421 812 23.411 

Xuất 

cảnh 

Số chuyến bay 00 75   

Số hành khách 00 7.645   
 (*)  04 chuyến bay từ Hà Nội - Cần Thơ (150+156+130+99 người). 

     01 chuyến bay từ Đà Nẵng - Cần Thơ (112 người). 

01 chuyến bay từ Nghệ An - Cần Thơ (165 người). 

Toàn bộ hành khách được kiểm soát nhiệt độ và khai báo y tế. 

2.4. Công tác điều trị 

- 02 trường hợp bệnh nhân COVID-19 (BN145, BN154) được điều trị khỏi, xuất 

viện và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 để kết thúc 14 ngày cách ly 

theo dõi sức khỏe, trở về địa phương. 

- Thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 28/3/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở y tế và Công điện số 1898/CĐ-

BCĐQG ngày 06/4/2020 về tiếp tục tăng cường và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện nghiêm việc 

sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh tới khám bệnh, chữa bệnh; 

thực hiện nghiêm các quy trình, quản lý chặt chẽ để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. 

Yêu cầu tất cả người bệnh, người nhà người bệnh mang khẩu trang và vệ sinh tay đúng quy 

định ngay từ nơi tiếp nhận. 

- Các bệnh viện được phân công điều trị COVID-19 tại các tuyến trên địa bàn chuẩn 

bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, trang thiết bị (đặc biệt là máy thở), khẩu 

trang y tế, quần áo bảo hộ y tế để chủ động trong công tác phòng, chống dịch. 

- Sở Y tế đã triển khai các hướng dẫn chuyên môn về công tác thu dung, quản lý, 

điều trị COVID-19 của Bộ Y tế đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. 

- Tình hình khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố  

STT Nội dung Ngày 27/5/2020 

1 Tổng số khám chữa bệnh ngoại trú 12.942 

 - Trong đó: Số lượng người nước ngoài 01 

2 Tổng số bệnh nhân còn lại đến trước ngày báo cáo 5.244 

 - Trong đó: Số lượng người nước ngoài 03 

3 Số nhập viện điều trị nội trú mới 809 

 - Trong đó: Số lượng người nước ngoài 0 
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2.5 Công tác hậu cần và phối hợp 

- Sở Y tế tổng hợp đề xuất bổ sung kinh phí chế độ đặc thù trong phòng chống dịch 

COVID-19 theo Nghị quyết 37/NQ-CP của các đơn vị trực thuộc trình Sở Tài chính tham 

mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét. 

- Theo Báo cáo cập nhật từ Công an thành phố, tính đến ngày 27/5/2020, số lượng 

người nước ngoài tạm trú trên địa bàn như sau: 

 

Trung 

Quốc 

Đài Loan 

(Trung 

Quốc) 

Nhật 

Bản 

Hàn 

Quốc 
Italia Anh Pháp Mỹ Khác 

Tổng 

cộng 

Mới khai báo 

 tạm trú 

09 06 03 09 0 01 0 09 11 48 

Đang tạm trú 262 885 42 362 04 17 61 372 505 2.510 

- Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học đã thực hiện đo thân 

nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và lớp học. 

Chưa phát hiện trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên có 

dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường trên địa 

bàn 9 quận, huyện. 

- Theo báo cáo cập nhật, UBND các quận/huyện đã phối hợp y tế địa phương thực 

hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý người 

nhập cảnh, người ngoại tỉnh mới đến lưu trú trên địa bàn Cần Thơ để theo dõi, giám sát 

chặt chẽ từng cá nhân và cách ly kịp thời trong trường hợp cần thiết theo quy định. Chuẩn 

bị sẵn sàng các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn quận/huyện. Tiếp tục thực hiện tuyên 

truyền các hướng dẫn phòng, chống dịch đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Thực hiện 

hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19. 

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ. Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật các chủ trương, chỉ đạo mới về phòng 

chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND; 

- UBMTTQVN TPCT; 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- UBND thành phố; 

- Ông Lê Quang Mạnh - Chủ tịch UBND TP; 

- Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP; 

- BCĐ phòng chống COVID-19 TP; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Trang thông tin SYT; 

- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 
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