Ban Ch o phòng, chng dch bnh COVID-19 thành ph à Nng thng nht thc hin Ch th 16 trên a bàn 4 phng t 0 gi ngày 177.
Sáng nay (16-7), trc thông tin liên tip ghi nhn các ca mc mi COVID-19, Ban ch o Phòng, chng dch thành
ph à Nng có bui hp khn vi các n v, a phng bàn các bin pháp phòng, chng dch trong tình hình mi.
Ti cuc hp, ông Phan Vn Sn, Phó Chánh Vn phòng UBND thành ph cho bit, t 17 gi ngày 15-7 n 10 gi ngày
16-7, toàn thành ph à Nng ghi nhn thêm 40 trng hp dng tính vi virus SARS-CoV-2. Theo ó, có 9 chui lây
nhim, trong ó, áng chú ý là chui phát sinh t bnh nhân V.H.B. (lây nhim 33 trng hp); chui lây nhim ch tim
ct tóc ti ng Nguyn Phc Nguyên hin ã lây ra 12 trng hp và có liên quan n chui bnh phng Hòa An, qun Cm
L (ghi nhn 18 ca lây nhim); chui công ty in t Vit Hoa (Công ty Murata à Nng) có tng cng 27 ca (sáng nay
ghi nhn thêm 8 ca); chui phát sinh t bênh nhân P.Q ng Tn à lây nhim 15 ca.
Ly mu xét nghim cho công nhân ti công ty Vit Hoa sàng lc nguy c.
Bà Ngô Th Kim Yn, Giám c S Y t thành ph à Nng cho rng, hin à Nng xut hin mt s im dch, và có nhiu trng
hp ho st trong cng ng, cho nên tình hình dch bnh ti thành ph nguy c rt cao. Theo bà Yn, trong tình hình
hin nay, các a phng, c quan chc nng cn trin khai t chc xét nghim ch ng. Trên tinh thn phân ra tng khu vc
thc hin xét nghim, nh a im xét nghim sàng loc, a im xét nghim nhanh ly kt qu sm. Mi khu vc phi có chin
lc và thi gian c th.
Ti cuc hp, trên c s ý kin phát biu ca các n v, a phng, y viên Trung ng ng, Bí th Thành y à Nng Nguyn Vn
Qung thng nht vi Ban Ch o phòng, chng dch bnh COVID-19 thành ph là cho phong ta và thc hin theo Ch
th 16 ca Chính ph trên a bàn 4 phng, gm: Hòa An (qun Cm L); Hòa Khánh Bc (qun Liên Chiu); 2 phng An
Khê và Thc Gián (qun Thanh Khê) k t 0 gi ngày 17-7-2021 cho n khi có thông báo mi.
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