Đã 45 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng
Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020 17:03

Tính đến 6 giờ ngày 31/5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ
qua, đã 45 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Cách ly tập trung người nhập cảnh phòng dịch COVID-19.
Ảnh: TTXVN

Tính đến 6 giờ ngày 31/5, đã 45 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly)
hiện là 7.870 trường hợp, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 69; cách ly tập trung tại cơ
sở khác: 6.870; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 931 trường hợp.
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Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19,
trong các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 9 ca;
số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 17 ca.

Về tình hình ca bệnh số 328 là bé trai 1 tuổi từ Nga về hiện được cách ly và điều trị tại Bệnh
viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, việc điều trị cho bé đang được thực hiện theo đúng phác đồ
của Bộ Y tế; các y bác sĩ theo dõi sát tình hình sức khỏe của trẻ.

Hiện bệnh nhi khỏe mạnh, ăn uống bình thường, không sốt, không ho, không khó thở, tuy nhiên
có đi ngoài phân lỏng 2-3 lần/ngày. Mẹ bệnh nhi có kết quả âm tính, được mặc trang phục bảo
hộ cẩn thận để chăm sóc con.

Trước đó, trẻ được cách ly ngay tại Trung đoàn 125, Cộng Hoà, Chí Linh, tỉnh Hải Dương và lấy
mẫu xét nghiệm, cho kết quả âm tính. Ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải
Dương lấy mẫu xét nghiệm lần 4 và cho kết quả dương tính. Ngày 29/5, kết quả xét nghiệm của
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
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