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Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
(tính đến 17 giờ 00 phút ngày 25/3/2020)
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19), 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
25/3/2020:
Thế giới Việt Nam
- Số trường hợp mắc
423.330
134*
- Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính
24.177
- Số ca xét nghiệm COVID-19 dương tính
134
100.337
- Số trường hợp điều trị khỏi
17
18.906
- Số tử vong
- Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly
1.596
- Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng
46.933
dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly)
* Cả nước hiện có 134 trường hợp mắc (trong đó có 17 trường hợp điều trị khỏi).
Tại thành phố Cần Thơ, tính đến 17h00 ngày 25/3/2020:
+ Cách ly tập trung: hiện có 324 người (qua rà soát và phát hiện 16 trường hợp trên
địa bàn từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua đường không chính thức và đã được
cách ly tập trung theo quy định). Tính đến nay có 334 trường hợp hoàn thành cách ly 14
ngày, trở về địa phương.
+ Cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn: hiện còn 341 người.
+ Có 01 trường hợp bệnh nhân nam, 34 tuổi từ London - Vương Quốc Anh về sân
bay Cần Thơ ngày 22/3/2020 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ thực hiện, đang được cách ly y tế và điều trị tại Bệnh viện
Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ, hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định. Bệnh
nhân đã được kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế, tổ chức cách ly tập trung theo quy định và
được lấy mẫu xét nghiệm cùng với tất cả hành khách trên cùng chuyến bay. Viện Pasteur
thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo nhanh ngày 24/3/2020 gửi Bộ Y tế về trường hợp
bệnh COVID-19 của bệnh nhân trên, trong đó khẳng định mẫu xét nghiệm của bệnh nhân
trên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR.
II. Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn
1. Công tác chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên
địa bàn thành phố.
Sở Y tế phát động phong trào thi đua “Ngành Y tế chung tay phòng, chống dịch
bệnh COVID-19” tại tất cả cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.
2. Công tác thông tin tuyên truyền
Truyền thông phòng chống dịch COVID-19 trên trang thông tin điện tử ngành Y tế,
tuyên truyền các hướng dẫn của Bộ Y tế cho người dân biết (như hướng dẫn cách ly tại nhà,
vệ sinh khử khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách, các biện pháp phòng chống lây nhiễm tại
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chung cư …).
Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thực hiện các chương
trình truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phân phối tờ rơi, áp phích tuyên
truyền phòng chống COVID-19 đến các sở, ban ngành và đơn vị trực thuộc.
3. Công tác thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn y tế
Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện công tác khám phát hiện, phân loại
người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám: phân luồng và bố trí buồng khám
riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt...); đặc biệt lưu
ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh có đi qua vùng có dịch lưu hành trong vòng 14 ngày;
chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Thực hiện việc cách ly, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm
đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona tại Quyết định 322/QĐ-BYT ngày
06/2/2020 của Bộ Y tế.
Thực hiện các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn tạm thời
giám sát và phòng chống dịch COVID-19 tại Quyết định 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của
Bộ Y tế.
Đội phản ứng nhanh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm y tế quận/huyện
kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ COVID-19 và giám sát y tế chặt chẽ các trường
hợp cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và chính quyền địa phương, thực hiện cách
ly theo quy định. Hiện đã thực hiện cách ly tập trung tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia,
vùng lãnh thổ vào Việt Nam theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia.
Sở Y tế xây dựng dự thảo Kế hoạch phối hợp thực hiện hỗ trợ người dân khai báo y
tế tự nguyện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ngày
25/3/2020, Sở Y tế phối hợp Trường Đại học Y dược Cần Thơ triển khai thí điểm đưa sinh
viên tình nguyện hỗ trợ người dân khai báo y tế tự nguyện tại phường An Khánh, quận Ninh
Kiều. Dự kiến ngày 27/3/2020, đội tình nguyện sẽ đến thực địa và 28/3/2020 sẽ triển khai ra
quân chính thức.
Bệnh viện Phụ sản và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hỗ trợ khẩu trang cho các đại
biểu tham dự 02 Đại hội điểm cấp cơ sở và hỗ trợ khẩu trang, trang phục bảo hộ chống dịch
cho khu cách ly tập trung.
Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chuyển phần hỗ trợ từ các mạnh thường quân đến
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để phục vụ công tác phòng, chống dịch, bao gồm: 400 bộ đồ
chống dịch, 3000 khẩu trang, 128 chai nước rửa tay.
3.1. Công tác kiểm dịch y tế
- Công tác giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thực hiện chặt chẽ.
+ Đối với tất cả các chuyến bay quốc tế tất cả hành khách nhập cảnh đều khai báo y
tế và kiểm soát tình trạng sức khỏe. Từ 0h00 ngày 21/3/2020, tất cả trường hợp nhập cảnh
đã được cách ly tập trung theo Công văn số 1440/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo
quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
+ Đối với các chuyến bay nội địa, thực hiện giám sát nhiệt độ và triển khai tờ khai y
tế từ ngày 10/3/2020.
Tính từ ngày 23/01/2020 đến 17h00 ngày 25/3/2020:
1. Chuyến bay quốc tế
Số chuyến bay
Nhập
Số hành khách
cảnh
- Trong đó: Người Trung Quốc
2

Ngày
25/3/2020

Cộng dồn
từ ngày 23/01/2020

01(1)
172
00

102
10.350
12

- Trong đó: Người Đài Loan (Trung Quốc)
- Trong đó: Người Hàn Quốc

00
00

756
290
(tính từ ngày 25/02)

- Quốc tịch nước ngoài khác
00
- Số người khai báo y tế
172
5.244
Số chuyến bay
00
75
Xuất
cảnh
Số hành khách
00
7.645
(1)
Nhập cảnh: 01 Chuyến bay từ Philipine - Cần Thơ (172 người).
Tất cả các hành khách nhập cảnh được khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe và đưa về khu cách ly
tập trung.
2. Chuyến bay nội địa
Cộng dồn
Ngày 25/3/2020
từ ngày 10/3/2020
Số chuyến bay
07(2)
91
Số hành khách
777
10.482
- Trong đó: Người Trung Quốc
00
04
- Trong đó: Người Đài Loan (Trung Quốc)
00
05
- Trong đó: Người Hàn Quốc
00
07
- Trong đó: Người Ý
00
00
- Trong đó: Người Iran
00
11
- Quốc tịch nước ngoài khác
05(3)
49
(4)
- Số người khai báo y tế
05
315
(2)
04 Chuyến từ Hà Nội - Cần Thơ (111+62+156+158=487 người).
01 Chuyến từ Đà Nẵng - Cần Thơ (59 người).
01 Chuyến từ Thanh Hóa - Cần Thơ (121 người).
01 Chuyến từ Nghệ An - Cần Thơ (110 người).
(3)
05 quốc tịch nước ngoài khác, bao gồm: 01 Pháp, 01 Nhật Bản, 01 Thái Lan và 02 Mỹ.
Toàn bộ được kiểm soát nhiệt độ
(4)
Khai báo y tế thực hiện với người từ quốc gia có dịch lưu hành hoặc có dấu hiệu sốt, ho.

3.2. Tình hình khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố
STT
Nội dung
Ngày 25/3/2020 Ghi chú
11.863
1
Tổng số khám chữa bệnh ngoại trú
3
- Trong đó: Số lượng người nước ngoài
5.088
2
Tổng số bệnh nhân còn lại đến trước ngày báo cáo
3
- Trong đó: Số lượng người nước ngoài
780
3
Số nhập viện điều trị nội trú mới
0
- Trong đó: Số lượng người nước ngoài
4. Công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
- Theo Báo cáo cập nhật từ Công an thành phố, tính đến ngày 25/3/2020,
+ Chi tiết số người Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ý, Iran, Anh
Quốc trên địa bàn như sau:
Trung
Đài Loan
Nhật Hàn
Tổng
Italia Iran Anh
Quốc (Trung Quốc) Bản Quốc
cộng
Mới đến tạm trú
0
3
0
9
1
0
0
13
Đang tạm trú
339
1063
51
564
7
0
19
2043
- Theo Báo cáo cập nhật từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 25/3/2020:
+ Học sinh, học viên các bậc học mầm non, tiểu học, trung học, giáo dục thường
xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học nghỉ học đến khi có thông báo mới. Tiếp tục tổ
chức hướng dẫn học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19
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+ Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên và học sinh có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh COVID-19.
+ Sở Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ Sở Y tế các khẩu trang y tế để phục vụ công tác
phòng, chống dịch COVID-19.
- 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 trên địa bàn, đặc biệt là tăng cường công tác quản
lý người nước ngoài đang cư trú, tạm trú. Tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở
kinh doanh nhà thuốc trên địa bàn không để tình trạng lợi dụng tăng giá các vật tư, trang
thiết bị phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID19 bằng nhiều hình thức đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
5. Kế hoạch tiếp theo
Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức, cụ
thể hóa theo chuyên đề các hướng dẫn của Bộ Y tế cho người dân biết.
Tăng cường kiểm soát y tế đối với hành khách đi từ chuyến bay quốc nội, xe khách,
tàu thuyền. Thực hiện kiểm soát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc gần, tiếp xúc
gián tiếp với bệnh nhân COVID-19 (nếu có) và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.
Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và theo dõi sức khỏe với các trường hợp cách ly trên địa
bàn. Thực hiện việc cách ly, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID19 của Bộ Y tế.
Triển khai thực hiện xét nghiệm phát hiện COVID-19 đối với các trường hợp nhập
cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia.
Kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19. Kịp thời tham mưu Ban chỉ đạo thành phố triển khai ứng phó các tình huống
khẩn cấp trong công tác phòng chống dịch.
Ngành Y tế triển khai các giải pháp đảm bảo sức khỏe cho các đại biểu tham dự Đại
hội Đảng các cấp và các cuộc họp của lãnh đạo thành phố theo quy định.
Theo dõi việc triển khai khai báo y tế toàn dân, phối hợp Công an thành phố rà soát
các trường hợp nhập cảnh trên địa bàn theo quy định.
Trên đây là báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
thành phố Cần Thơ, ngành Y tế sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo công tác
phòng, chống chống bệnh nhằm phát hiện sớm trường hợp bệnh, xử lý kịp thời không để
dịch lây lan trong cộng đồng./.
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