Sau 19 ngày tình hình dch COVID-19 n nh, ngày 20-10, à Nng ã ghi nhn chui lây nhim mi có
nguy c bùng phát dch ra cng ng. Ti cuc hp Ban Ch o phòng, chng dch COVID-19 TP chiu
cùng ngày, Phó Bí th Thng trc Thành y à Nng Lng Nguyn Minh Trit yêu cu tng cng kim tra,
giám sát cht ngi v t vùng dch.
Phó Bí th Thng trc Thành y Lng Nguyn Minh Trit và Ch tch UBND TP à Nng Lê Trung Chinh
ch trì cuc hp Ban Ch o phòng chng dch chiu 20-10.
Nguy c cao t chui lây nhim mi
Ngày 20-10, Ban Ch o phòng, chng dch COVID-19 thành ph cho bit, trong ngày à Nng ghi
nhn 8 ca mc COVID-19, gm 5 F1 ã cách ly ti nhà, 2 trng hp c cách ly tm thi ti cht kim soát ca
ngõ, 1 ca là ngi v t TP H Chí Minh cha cách ly. Ca cha cách ly là trng hp bnh nhân N.V.A
(1973, trú 259 Lê Dun, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) tr v t TP H Chí Minh trên chuyn bay Viet
Jet 632 ngày 14-10, s gh D8, c phòng khám Thin Nhân ly mu ti nhà. 5 ca là F1 tip xúc vi chui
bnh nhân N.V.A v t TP H Chí Minh. 2 trng hp phát hin mc COVID-19 ti cht kim dch trên tuyn
ng Nam K Khi Ngha và cht kim dch qua ng tránh nam Hi Vân là lái xe t TP H Chí Minh. Tính t
10-7 n nay, à Nng ghi nhn 4.692 ca mc COVID-19.
Bác s Tôn Tht Thnh – Giám c Trung tâm Kim soát bnh tt thành ph cho hay, n nay, à Nng tip
nhn 1.007.856 liu vaccine phòng COVID-19, ã tiêm 989.583 liu, trong ó 854.107 ngi tiêm mi 1
và 135.476 ngi tiêm mi 2. u tun ti, thành ph s tip nhn thêm 117.000 liu vaccine Pfizer tiêm tr
mi 2 cho ngi dân. Liên quan n các ca bnh mi phát hin, ngành y t thành ph ã tin hành phong
ta xung quanh khu vc sinh sng ca các trng hp dng tính, tin hành xét nghim ngi dân trong
vùng phong ta nhanh chóng bóc tách F0 ra khi cng ng. Trong ngày 20-10, ngành y t cng ã
xét nghim cho 115 ngi có liên quan n ám tang ngi nhà bnh nhân N.V.A c t chc ti 259 Lê Dun,
tt c u âm tính.
Ngành y t thành ph tin hành phong ta khu vc sinh sng ca bnh nhân mc COVID-19.
Kim soát cht, x lý nghiêm
Ti cuc hp Ban Ch o phòng, chng dch COVID-19 thành ph chiu 20-10, Phó Bí th Thng trc
Thành y à Nng Lng Nguyn Minh Trit yêu cu các n v, a phng cn nâng cao vai trò, tinh thn
trách nhim trong vic kim soát ngi v t vùng dch, c bit t c s.
ây là nhim v quan trng trong giai on hin nay nhm giúp cho thành ph tip tc kim soát tt dch
bnh. "Bên cnh ó, ngành y t cn sm có các gii pháp nâng cao nng lc y t c s. Hin, B Giáo dc và
ào to ã có k hoch cho hc sinh các a phng có cp dch mc 1, 2 i hc bình thng. à Nng ang mc
2, tng bc phn u lên mc 1. UBND TP và các a phng cn rà soát các trng hc, ban hành tiêu chí
trng hc an toàn, trng nào t là cho hc sinh i hc ngay. n nay, mt s a phng cng ã trin khai xây
dng các tiêu chí cho hc sinh i hc li bình thng", Phó Bí th Thng trc Thành y à Nng nhn mnh.
Ch tch UBND TP à Nng Lê Trung Chinh nhìn nhn, khi thành ph chuyn trng thái chng dch, m
ca li nhiu hot ng, vic xut hin các ca bnh mi là iu ã d báo t trc. Tuy nhiên, trên thc t vic qun lý
ngi v t các vùng dch ca các phng, xã vn còn lng lo, nhiu ni còn "khoán trng" cho ý thc ca
ngi dân.
Ch tch UBND thành ph yêu cu các ngành chc nng hng ngày khi có s liu ngi v thành ph t các
ni phi cung cp ngay v các a phng. "Các a phng phi thành lp các t theo dõi, qun lý, giám sát i
vi nhng ngi v t các vùng dch thc hin t cách ly ti nhà, nu vi phm phi x lý nghiêm. Các a phng,
Vn phòng y ban cn tip tc tng cng công tác kim tra vic quét mã QRCode ca ngi dân. Qua kim
tra hin hu ht các ca hàng, nhà hàng u không quét mã QRCode", Ch tch UBND TP à Nng ch
o.
D kin, s lng vaccine phòng COVID-19 sp ti ây v à Nng tng i ln. Ch tch UBND TP ngh ngành y
t sm lên k hoch trin khai tiêm t hiu qu cao nht. Qua vic xut hin các ca bnh mi cho thy hiu qu
bc u ca vic tiêm vaccine khi s ca bnh không bùng mnh nh thi gian cha ph vaccine.
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