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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 17/5/2021)

I. Tình hình dịch bệnh COVID-19: Tính đến 17h00 ngày 17/5/2021:
Thế giới Việt Nam Cần Thơ

- Số trường hợp mắc 163.750.604 4.242 34
- Số tử vong 3.394.357 37 0
- Số trường hợp điều trị khỏi 142.239.097 2.688 24
Tại thành phố Cần Thơ, tính đến 17h00 ngày 17/5/2021:
- Số trường hợp hiện mắc COVID-19: 10 trường hợp, là các trường hợp được

cách ly ngay sau nhập cảnh. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, sức khỏe các bệnh nhân ổn định. Số trường hợp điều trị
khỏi: 24 trường hợp.

- Số trường hợp đang cách ly tập trung: 266 người. Lũy tích đến nay có 3.665
người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương.

- Số người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu
trú trên địa bàn: 1.350 người. Lũy tích đến nay có 42.108 người hoàn thành 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
Sở Y tế ban hành báo cáo kiểm tra công tác kích hoạt khu cách ly y tế tập

trung và công tác phân luồng, sàng lọc bệnh nhân tại các quận, huyện trên địa bàn
thành phố.

2.2. Công tác truyền thông
Tiếp tục tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch và sử dụng vắc xin

phòng COVID-19 nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch
bệnh đến người dân. Khuyến cáo người dân thực hiện yêu cầu “5K” của Bộ Y tế,
thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết Bluezone và chủ
động thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc đi về từ
vùng có dịch.

2.3. Công tác giám sát, ngăn chặn
Hệ thống phản ứng nhanh phòng, chống dịch và các Tổ COVID-19 cộng đồng

hoạt động liên tục rà soát người mới đến lưu trú trên địa bàn thành phố để kịp thời
phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc đi về từ vùng có dịch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cập nhật hàng ngày danh sách các địa điểm có
liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế, đồng thời
đăng tải trên website của Sở Y tế http://soytecantho.vn và Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật https://cdccantho.vn để người dân biết và chủ động khai báo.

* Công tác kiểm dịch y tế
Ngày 17/5/2021, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp nhận 02 chuyến bay

nội địa với 313 hành khách. Tất cả hành khách được giám sát nhiệt độ và khai báo y
tế. Danh sách các hành khách đến lưu trú trên địa bàn thành phố được triển khai đến
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tất cả xã, phường để tiến hành rà soát và hướng dẫn khai báo y tế, theo dõi sức
khỏe.các hành khách lưu trú tại Cần Thơ sẽ được theo dõi sức khỏe.

2.4. Công tác điều trị
Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố tăng cường quyết liệt các

biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm công tác thu dung, cấp cứu điều trị và
cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch.

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 17/5/2021
1 Tổng số khám chữa bệnh ngoại trú 11.779
2 Tổng số bệnh nhân còn lại đến trước ngày báo cáo 4.339
3 Số nhập viện điều trị nội trú mới 896

2.5. Công tác hậu cần và phối hợp
Theo Báo cáo từ Công an thành phố, tính đến ngày 17/5/2021, có 1.380 người

nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn, trong đó có 16 trường hợp mới khai báo tạm
trú trong ngày.

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;
- Ủy ban bầu cử TPCT;
- UBMTTQVN TPCT;
- Ban Tuyên giáo TU;
- UBND thành phố;
- Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP;
- Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP;
- BCĐ phòng chống COVID-19 TP;
- Ban Giám đốc SYT;
- Trang thông tin SYT;
- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC.
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Phạm Phú Trường Giang
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