Trc tình hình các ca mc COVID-19 có xu hng tng cao, c bit còn nhiu ca bnh trong cng ng, ti
cuc hp Ban Ch o phòng, chng dch COVID-19 TP chiu 6-12, Ch tch UBND TP à Nng Lê Trung
Chinh yêu cu các a phng ng lot ra quân kim tra, mnh tay x pht các hành vi vi phm quy nh
phòng chng dch.
Ch tch UBND TP Lê Trung Chinh ch trì cuc hp Ban Ch o phòng, chng dch COVID-19 TP chiu
6-12.
F0 cng ng tng cao
Ngày 6-12, à Nng ghi nhn 125 ca mc COVID-19, gm 20 ca cách ly tp trung, 38 ca cách ly ti
nhà, 12 ca trong khu phong ta và 55 ca cng ng.
Trong 55 ca cng ng có 26 trng hp ly mu tiu thng ch Hòa Khánh (Q. Liên Chiu); 1 trng hp ly
mu ch An Hi Bc (Q. Sn Trà); 6 trng hp test nhanh dng tính; 2 trng hp ly mu nh k ti Công ty
Thun Phc; 1 trng hp là nhân viên y t Trung tâm Y t Q. Liên Chiu.
19 ca cha cách ly còn li c phát hin khi n khám, xét nghim ti các c s y t nh: Bnh vin Hoàn M
(1 ca); Phòng khám Ân c (4 ca); Trung tâm Y t Q. Liên Chiu (3 ca); Bnh vin Gia ình (4 ca);
Bnh vin Ph sn - Nhi (1 ca); Bnh vin Tâm Trí (2 ca); Bnh vin 199, B Công an (2 ca); Trung tâm
Y t Q. Thanh Khê (1 ca); Bnh vin à Nng (1 ca).
101/125 ca mc COVID-19 trong ngày có kh nng lây cho cng ng, tp trung mt s a phng nh: Q.
Liên Chiu (53 ca), Q. Sn Trà (16 ca), H. Hòa Vang (14 ca), Q. Cm L (9 ca), Q. Thanh Khê (6 ca)
và Q. Hi Châu (3 ca).
V tình hình dch bnh ti a phng, trong ngày, Q. Sn Trà ghi nhn 22 ca, tp trung các phng: Th
Quang (9 ca), Ni Hiên ông (6 ca), An Hi Bc (3 ca), An Hi ông (2 ca); An Hi Tây, Mân Thái (mi
phng 1 ca). Q. Hi Châu ghi nhn 7 ca, tp trung các phng: Thun Phc (2 ca); Hòa Cng Nam,
Hòa Cng Bc, Thch Thang, Hòa Thun Tây, Nam Dng (mi phng 1 ca). Q. Thanh Khê ghi nhn 7
ca, tp trung các phng: Thanh Khê ông (3 ca); Tam Thun, An Khê, Chính Gián, Hòa Khê (mi
phng 1 ca). Q. Liên Chiu ghi nhn 58 ca ti các phng: Hòa Khánh Bc (20 ca), Hòa Khánh Nam
(17 ca), Hòa Minh (15 ca), Hòa Hip Nam (4 ca), Hòa Hip Bc (2 ca). Q. Cm L ghi nhn 11 ca ti
các phng: Hòa An (6 ca); Hòa Phát, Hòa Th Tây (mi phng 2 ca), Khuê Trung (1 ca). H. Hòa
Vang ghi nhn 14 ca ti các xã: Hòa Liên, Hòa Phong (mi xã 4 ca); Hòa Nhn, Hòa Châu (mi xã
3 ca).
Trong ngày, lc lng chuyên môn xét nghim 24.955 lt ngi, trong ó xét nghim bng phng pháp
RT-PCT 23.554 lt, test nhanh 1.401 lt ngi. TP tip nhn 1.698.546 liu vaccine, trong ó ã tiêm mi
1 cho 965.954 ngi và mi 2 cho 866.953 ngi. Toàn TP ang thit lp 205 im phong ta vi 1.491 h
(9.268 nhân khu); duy trì 18 c s cách ly tp trung, thc hin cách ly 924 ngi. Tính t ngày 16-10 n
nay, à Nng ghi nhn 1.697 ca mc COVID-19, trong ó 148 ca v t ngoi tnh.
Lc lng công an nhc nh ngi dân trong công tác phòng chng dch.
Kim soát cht, x pht nghiêm
Ti cuc hp chiu 6-12, Phó Ch tch UBND TP Ngô Th Kim Yn cho bit, hin Q. Liên Chiu ang là im
nóng ca dch bnh, trong ó dch ch Hòa Khánh theo ánh giá ã qua 8 chu k lây nhim nên nguy
c rt cao. Bà yêu cu Q. Liên Chiu tp trung lp danh sách các tiu thng liên quan n ch Hòa
Khánh gi v các a phng tin hành xét nghim sm sàng lc F0 ra khi cng ng.
Ch tch UBND TP à Nng Lê Trung Chinh nhìn nhn, không ch s ca bnh trong ngày ã tng cao
nht t bùng phát dch t 16-10 mà dch ã xâm nhp vào ni công cng, tp trung ông ngi nên nguy c
rt cao. "Vì th, các n v, a phng cn phi làm mnh m, trin khai nghiêm túc các quy nh phòng
chng dch bi nu bùng lên vài trm ca là mt kim soát. c bit, phi tng cng kim tra, x lý nghiêm
các trng hp vi phm quy nh làm nh hng n công tác phòng chng dch chung ca TP. Qua báo
cáo, gn 2 tháng nay, các a phng ch mi x pht 15 trng hp vi phm. Các a phng phi nghiêm túc
xem xét li, trong tun này phi t chc quán trit, tin hành tng ra quân kim tra, x pht nghiêm các

hành vi vi phm quy nh, c bit ti các hàng quán, ch, siêu th…", Ch tch UBND TP ch o.
Song song ó, kim soát c à tng ca F0, Ch tch UBND TP ngh các xã, phng thành lp các t
giám sát, kim tra vic cách ly F1 ti nhà. Trng hp phát hin F1 không nhà phi x pht mnh tay.
"Chúng ta không bao gi a F0 tr v con s 0 nhng phi gi mc thp tình hình n nh. Bên cnh, các a
phng cn tng cng xét nghim, tp trung vào các khu nguy c; xem xét nhng khu kit hm có nguy
c quá cao thì tin hành giãn dân, nht là khu công nhân. Ngành Y t cn tip tc y nhanh tin tiêm
vaccine, tng nng lc iu tr cho bnh nhân mc COVID-19. T COVID-19 cng ng phi tht s phát huy
c vai trò ca mình trong phòng chng dch", Ch tch UBND TP nhn mnh.
Liên quan n vic cho hc sinh i hc li, trong ó có hc sinh lp 1 bt u t ngày 6-12, lãnh o TP cho
hay, TP cng hiu ni lo lng ca các bc ph huynh. Nu cho các em tip tc nhà là gii pháp n gin, an
toàn vi TP. Tuy vy, khi nhà quá lâu s nh hng rt nhiu n tâm t, tình cm ca các em, c bit là các
em u cp 1 nên TP mi cho n trng theo úng quy nh ca Chính ph kèm theo ó là các bin pháp m
bo an toàn phòng chng dch.
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