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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 25/11/2021)

I. Tình hình dịch bệnh COVID-19:

Số ca
nhiễm Số khỏi Tử vong

Ngày 25/11/2021 1.310 373 6
Trong đó:
- Qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng 26
- Qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế 278
- Số phát hiện trong khu cách ly 91
- Số phát hiện trong khu vực phong tỏa 161
- Số phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà 754

Lũy tích từ ngày 08/7/2021 đến nay 21.334 10.497 168
- Số trường hợp đang cách ly tập trung: 1.075 người. Lũy tích đến nay có 16.464

người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương.
- Số người đang cách ly tại nhà: 18.255 người (Trong đó có 6.841 F0 đang cách

ly, điều trị tại nhà; 7.319 F1 đang cách ly y tế tại nhà). Lũy tích đến nay có 131.350
người hoàn thành cách ly tại nhà.

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 6040/UBND-KGVX ngày

25/11/2021 về việc khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em
từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố.

Trong ngày 25/11/2021, Lãnh đạo Sở Y tế và các Bệnh viện, Trung tâm Y tế
quận, huyện, Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn tham dự
Hội nghị trực tuyến với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế sơ kết công tác điều trị
COVID-19 năm 2021.

Sở Y tế ban hành Công văn số 6231/SYT-YDQLHN ngày 25/11/2021 về việc
phối hợp công tác quản lý đối tượng F0 điều trị tại nhà và có văn bản trình Ủy ban
nhân dân thành phố đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ trang thiết bị y tế và nhân lực điều trị F0
trên địa bàn thành phố Cần Thơ; xin tạm ứng thuốc để phục vụ bệnh nhân COVID-19
điều trị tại nhà trên địa bàn thành phố.
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2.2. Công tác xét nghiệm
Hiện trên địa bàn thành phố có 13 cơ sở xét nghiệm khẳng định và 39 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 3.372 người và

thực hiện xét nghiệm PCR 4.827 mẫu.
2.3. Công tác điều trị (số liệu tính đến 14g00)
a) Tại cơ sở y tế:

Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tổng

Khả năng điều trị (giường) 1.850 1.050 200 3.100
Tổng số bệnh nhân đang điều trị 2.041 876 139 3.056
Trong số các bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị có 80 bệnh nhân thở oxy

qua mặt nạ, 20 bệnh nhân thở HFNC, 02 bệnh nhân thở máy không xâm lấn và 16 bệnh
nhân thở máy xâm lấn.

b) Hiện đang quản lý cách ly, điều trị tại nhà 6.841 F0.
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

đã được
nhận

Tỷ lệ
(số liều tiêm/số
liều đã được

nhận)

Mũi 1 Mũi 2 Tổng cộng
Số liều tiêm trong ngày 14.362 13.431 27.793

Lũy tích đến nay 984.166 805.626 1.789.792 1.963.755 91,1%

Tỷ lệ tiêm
Trên tổng
dân số

Trên số trẻ
12-17 tuổi

Trên số người
≥ 18 tuổi

Trên số người
≥ 50 tuổi

Trên số người
≥ 65 tuổi

Tỷ lệ người được tiêm 78,9% 59,5% 96,8% 106,7% 104,5%
Trong đó, tỷ lệ người
tiêm đủ 2 mũi 64,6% 0% 84,98% 67,5% 66,7%

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

25/11/2021

NINH KIỀU 0 99 43 1 156 299
CÁI RĂNG 0 35 2 0 112 149
BÌNH THỦY 0 27 5 1 68 101
Ô MÔN 0 21 9 4 217 251
THỚI LAI 6 5 0 0 3 14
CỜ ĐỎ 0 7 5 0 81 93
THỐT NỐT 20 19 10 144 75 268
VĨNH THẠNH 0 6 4 1 0 11
PHONG ĐIỀN 0 21 3 1 29 54
ĐỊA PHƯƠNG
KHÁC (NGOÀI
TPCT)

0 38 10 9 13 70

TỔNG CỘNG 26 278 91 161 754 1310
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