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BÁO CÁO NHANH
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

(tính đến 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2021)

I. Tình hình dịch bệnh COVID-19:
Trong ngày Lũy tích từ ngày

08/7/2021 đến nay
F0 27 6.111
- Số phát hiện trong khu cách ly
Trong đó: Người từ vùng dịch về

18
09

2.566

- Số phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà
Trong đó: Người từ vùng dịch về

07
07

267

- Số phát hiện trong cộng đồng:
+ Trong khu vực phong tỏa 02 1.501

+ Qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế 00 312

+ Qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng 00 1.465
Kết quả truy vết:
- F1 16 16.543
- F2 00 10.533
Số trường hợp điều trị khỏi 52 5.313
Số trường hợp tử vong 00 96

- Số trường hợp đang cách ly tập trung: 1.852 người. Lũy tích đến nay có 12.617
người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương.

- Số người đang cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà: 11.377 người. Lũy tích đến
nay có 86.361 người hoàn thành cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và cơ sở lưu trú.

II. Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn
2.1. Công tác chỉ đạo điều hành
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 4853/UBND-KGVX ngày

12/10/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Trong ngày 12/10/2021, Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo về

việc tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc trọng tâm, trọng điểm tại các khu vực nguy
cơ, đối tượng nguy cơ trên địa bàn thành phố Cần Thơ và ban hành các Công văn số
5327/SYT-YDQLHN về việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm
cung cấp, hỗ trợ trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số
5337/SYT-YDQLHN về việc thực hiện Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống
dịch COVID-19 đối với cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập; Công văn số
5324/SYT-YDQLHN về việc phối hợp tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối
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tượng quản lý tại bệnh viện và Công văn số 5346/SYT-YDQLHN về việc tiếp tục đẩy
nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố.

2.2. Công tác xét nghiệm
Hiện trên địa bàn thành phố có 10 cơ sở xét nghiệm khẳng định và 34 cơ sở y tế

thực hiện xét nghiệm nhanh sàng lọc SARS-CoV-2.
Trong ngày, thành phố đã thực hiện xét nghiệm test nhanh cho 3.107 người và

lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 4.746 người (số liệu tính đến 16g00 và sẽ tiếp tục cập
nhật).

2.3. Công tác điều trị (số liệu tính đến 14g00)
Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tổng

Số Bệnh viện 06 06 03
Khả năng điều trị (giường) 2.100 920 200 3.220

Tổng số bệnh nhân đang điều trị 435 195 44 674
2.4. Công tác tiêm chủng
Thành phố tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn

thành phố.

Kết quả
Số liều tiêm

Tổng số
liều được
phân bổ

Tỷ lệ
(số

tiêm/số
phân bổ)

Mũi 1 Mũi 2 Tổng cộng

Số liều tiêm trong ngày 35.917 990 36.907

Lũy tích đến nay 368.277 100.587 468.864 531.220 88,3%

Tỷ lệ người được tiêm/dân số 29,7%
Trong đó, tỷ lệ người tiêm đủ 2
mũi/dân số 8,1%

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa
bàn thành phố Cần Thơ./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- BCĐ công tác PC dịch COVID-19 TP;
- UBMTTQVN TPCT;
- Ban Tuyên giáo TU;
- UBND thành phố;
- Chủ tịch và các PCT UBND TP;
- Sở Chỉ huy phòng chống COVID-19 TP;
- Ban Giám đốc SYT;
- Trang thông tin SYT;
- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Phú Trường Giang
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PHỤ LỤC THỐNG KÊ F0 TRONG NGÀY THEO QUẬN, HUYỆN

NGÀY ĐƠN VỊ
Tầm soát
tại cộng
đồng

Tầm soát
tại cơ sở
y tế

Trong
khu cách

ly

Trong
khu

phong tỏa

Cách ly
tại nhà

TỔNG
CỘNG

12/10/2021

NINH KIỀU 0 0 6 2 0 8
CÁI RĂNG 0 0 0 0 0 0
BÌNH THỦY 0 0 0 0 0 0
Ô MÔN 0 0 0 0 0 0
THỚI LAI 0 0 0 0 0 0
CỜ ĐỎ 0 0 0 0 0 0
THỐT NỐT 0 0 2 0 0 2
VĨNH THẠNH 0 0 0 0 0 0
PHONG ĐIỀN 0 0 0 0 0 0
ĐỊA PHƯƠNG
KHÁC (NGOÀI
TPCT)

0 0 10 0 7 17

TỔNG CỘNG 0 0 18 2 7 27
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