Bản tin dịch COVID-19 trong 24h qua: Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng còn tiềm ẩn, người dân không
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Mặc dù đã sang ngày thứ 33 Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới lây nhiễm
trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng hiện nay rất thấp nhưng vẫn còn
tiềm ẩn. Người dân cần thích nghi với trạng thái "bình thường mới", không lơ là các biện
pháp phòng bệnh đã được ngành y tế khuyến cáo.

Bộ Y tế cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại bản tin 9h hàng ngày.

Tính đến 9h ngày 19/5/2020:

* Thế giới: 4.890.680 người mắc; 320.125 người tử vong

- 215 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận ca mắc COVID-19.

- Tại khu vực Đông Nam Á, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh, với tổng
số ca mắc là 69.840, số ca tử vong là 2.220.

- Việt Nam đứng thứ 142/215 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có
ca mắc trong khu vực Đông Nam Á.

* Việt Nam: 324 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong.

Trong đó:

- Số ca bình phục: 263
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- 61 ca bệnh đang được điều trị.

1. Từ ngày 16/4 đến nay: Đã sang ngày thứ 33 Việt Nam không có ca lây lan trong cộng đồng.

Tính đến 9h ngày 19/5: Việt Nam có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

9. Nhận xét

- Tính đến nay, Việt Nam đã bước vào ngày thứ 33 không phát hiện ca lây nhiễm COVID-19
trong cộng đồng. 263 bệnh nhân đã được chữa khỏi, tương ứng với tỷ lệ khỏi bệnh đạt
81%. Hiện còn 61 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

- Hiện đã có 12 ca bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình được chuyển tới Bệnh viện Bệnh
Nhiệt đới Trung ương, trong đó có 2 ca bị viêm phổi. Các bác sĩ đang tiến hành theo dõi sát
sao, đánh giá tình trạng bệnh nhân. Hiện nay, sức khỏe của các bệnh nhân vẫn đang ổn định.

- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đánh giá, mặc dù trong hơn 1 tháng qua,
Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm
trong cộng đồng hiện nay rất thấp nhưng vẫn còn tiềm ẩn. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức
tạp, khó lường ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam
trong thời gian tới cũng gia tăng, khi các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt
Nam ở nước ngoài và các hãng hàng không trong nước sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay
đưa công dân về nước trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, nguyện vọng về
nước của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương.

- Một vấn đề đặt ra hiện nay là rất khó kiểm soát triệt để được người dân qua lại biên giới đường
bộ thông qua đường mòn, lối mở nên luôn thường trực nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây
nhiễm cho cộng đồng trong thời gian tới.

2/4

Bản tin dịch COVID-19 trong 24h qua: Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng còn tiềm ẩn, người dân không
Thứ ba, 19 Tháng 5 2020 08:31

- Việt Nam vẫn duy trì chiến lược phòng chống dịch từ trước đến nay đó là ngăn chặn, phát
hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để. Tất cả công dân nhập cảnh về nước đều được
cách ly, xét nghiệm, khi về nhà thì vẫn phải theo dõi sức khỏe.

Khuyến cáo

- Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm "nhiệm vụ kép", vừa phát triển
kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19.

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, dịch bệnh COVID-19 sẽ kéo dài nhiều tháng thậm
chí là nhiều năm. Do đó, WHO khuyến nghị, Việt Nam tăng cường hơn các nỗ lực kiểm soát
dịch bệnh dài hạn, như tăng cường giám sát nhóm nguy cơ, thường xuyên rà soát các biện
pháp hiện có và đánh giá tình hình mới để có khuyến nghị kịp thời về giao thương...

Danh sách cập nhật ca mắc COVID -19 tại 10 quốc gia thành viên ASEAN tính đến 9h
ngày 19/5/2020:
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Theo Sức khỏe & Đời sống.
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