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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

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

 (tính đến 17 giờ 00 ngày 23 tháng 9 năm 2021) 

 

Qua công tác giám sát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành 

phố và kết quả điều tra, truy vết, xét nghiệm trong ngày của ngành Y tế thành 

phố Cần Thơ đã ghi nhận trên địa bàn thành phố hiện có: 34 ca nhiễm mới 

COVID-19, trong đó: 

- 09 trường hợp phát hiện trong khu cách ly  

- 04 trường hợp phát hiện cách ly tại nhà 

- 20 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa 

- 01 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế 

- 00 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng 

- Kết quả truy vết:  F1: 11; F2: 00 

- 30 trường hợp điều trị khỏi 

- 00 trường hợp tử vong 

- Số trường hợp đang cách ly tập trung: 1.584 người. Lũy tích đến nay có 

11.012 người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương. 

- Số người đang cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà: 2.552 người. Lũy tích 

đến nay có 83.010 người hoàn thành cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và cơ sở 

lưu trú.  

Sở Y tế thành phố Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan với 

các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian: (từ ngày 09/9/2021 đến 

ngày 23/9/2021) như sau: 

1. Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ gồm: 

- Số 44/20C; 44/8/51; 44/8/63, đường CMT8, KV6, phường Cái Khế  

- Số 38/2/4; 38/2/5; 38/2/6; 38/2/14; 38/2/22; 38/6, đường Nguyễn Trãi, 

phường Tân An  

- Số 23; 37, đường 23, Khu vực 4, phường An Khánh  

- Ký túc xá khu A, Đại học Cần Thơ, phường Xuân Khánh  

2. Các địa điểm thuộc quận Bình Thủy, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ gồm: 
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- Số 53/119, đường Nguyễn Việt Dũng, phường An Thới, quận Bình 

Thủy 

- Số 81; 82, Khu vực 4, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy  

- Khu vực Lân Thạnh 1; Lân Thạnh 2, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt  

1. Đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh COVID-19: (0292)1022 

2. Ngành Y tế Cần Thơ: 1900888670 

3. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ: 0907.736736 

4. Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ: 02923.823103-0913.616742-0903.647397 

5. Bệnh viện Lao & Bệnh phổi TP Cần Thơ: 0913.759837 - 0966.691818  

6. Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ: 0966.651818 

7. Số điện thoại các quận, huyện có liên quan điểm nguy cơ COVID-19 

- TTYT quận Ninh Kiều  0936.220979 

- TTYT quận Bình Thủy  0907.507767 - 0918.710573 

- TTYT quận Thốt Nốt  0919.280257 - 0913.156134 

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 và Chỉ thị 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ đã được áp dụng tại các địa phương, tiếp tục thực 

hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch đang được triển khai 

trên địa bàn thành phố. Cập nhật những thông tin chính thống về phòng, chống 

dịch COVID-19 trên các cổng thông tin: 

http://soytecantho.vn hoặc  https://cdccantho.vn 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND TP; 

- UBND TP; 

- UBMTTQVN TP;  

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Ban Dân vận Thành ủy; 

- Thành viên BCĐTP phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

- VP. Thành ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND TP; 

- Đăng website SYT, CDC; 

- Lưu: VT, KHTC, TTGDSK-CDC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Phú Trường Giang 
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