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BÁO CÁO NHANH
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I. Tình hình dịch bệnh COVID-19:

Số ca
nhiễm Số khỏi Tử vong

Ngày 26/11/2021 1.067 420 2
Trong đó:
- Qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng 94
- Qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế 185
- Số phát hiện trong khu cách ly 46
- Số phát hiện trong khu vực phong tỏa 53
- Số phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà 689

Lũy tích từ ngày 08/7/2021 đến nay 22.398 10.917 170
- Số trường hợp đang cách ly tập trung: 1.007 người. Lũy tích đến nay có 16.565

người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương.
- Số người đang cách ly tại nhà: 19.013 người (Trong đó có 7.767 F0 đang cách

ly, điều trị tại nhà; 7.723 F1 đang cách ly y tế tại nhà). Lũy tích đến nay có 132.311
người hoàn thành cách ly tại nhà.

II. Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn
2.1. Công tác chỉ đạo điều hành
Trong ngày 26/11/2021, Sở Y tế tổ chức tập huấn quản lý, cách ly đối với F0, F1

cho nhân viên y tế của cơ sở sản xuất kinh doanh; có văn bản trình Ủy ban nhân dân
thành phố về việc xin chủ trương thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 và
xin chủ trương phân tầng bố trí giường bệnh điều trị COVID-19; ban hành Công văn số
2688/QĐ-SYT ngày 26/11/2021 về việc xuất cấp thuốc điều trị COVID-19 thuộc
Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc
COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

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 2.930 người và

thực hiện xét nghiệm PCR 4.949 mẫu.
2.3. Công tác điều trị
- Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn, Sở Y tế đã có văn

bản hướng dẫn tạm thời về việc phân tầng điều trị tại một số bệnh viện để phù hợp với
tình hình dịch bệnh tại địa phương như sau:
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+ Tầng 1: Quản lý và điều trị F0 tại nhà do các Trạm Y tế lưu động, Trạm Y tế
thực hiện;

+ Tầng 2: Điều trị bệnh nhân COVID-19 không đủ điều kiện cách ly điều trị tại
nhà, F0 đang quản lý tại nhà có diễn biến vượt khả năng chuyên môn của Trạm Y tế tại
các bệnh viện điều trị COVID-19 với công suất 2.750 giường.

+ Tầng 3: Điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch, bệnh nhân
lĩnh vực chuyên khoa, bệnh nhân COVID-19 có bệnh lý cấp cứu kèm theo với công
suất 350 giường.

Số liệu tính đến 14g00
F0 đang quản lý cách
ly, điều trị tại nhà

Tại cơ sở y tế

Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3

Khả năng điều trị (giường) 2.750 350
Tổng số bệnh nhân đang điều trị 7.767 2.709 252

- Trong số các bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị có 83 bệnh nhân thở oxy
qua mặt nạ, 18 bệnh nhân thở HFNC, 05 bệnh nhân thở máy không xâm lấn và 19 bệnh
nhân thở máy xâm lấn.

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 19.019 12.451 31.470

Lũy tích đến nay 1.003.185 818.077 1.821.262 1.963.755 92,7%

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 80,4% 75,9% 96,8% 105,4% 103,3%
Trong đó, tỷ lệ người
tiêm đủ 2 mũi 65,6% 0% 86,3% 69,8% 68%

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

26/11/2021

NINH KIỀU 44 67 16 23 137 287
CÁI RĂNG 0 23 2 0 90 115
BÌNH THỦY 0 15 0 0 37 52
Ô MÔN 0 21 7 0 147 175
THỚI LAI 50 3 7 0 29 89
CỜ ĐỎ 0 6 2 0 3 11
THỐT NỐT 0 10 11 25 27 73
VĨNH THẠNH 0 13 0 4 176 193
PHONG ĐIỀN 0 13 1 0 25 39
ĐỊA PHƯƠNG
KHÁC (NGOÀI
TPCT)

0 14 0 1 18 33

TỔNG CỘNG 94 185 46 53 689 1067
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