Hà Nội ghi nhận thêm 51 ca dương tính, trong đó 1 ca tại cộng đồng
Chủ nhật, 29 Tháng 8 2021 07:35

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6h đến 12h ngày 29-8, trên địa bàn thành phố ghi nhận
51 ca mắc mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 50 ca đã được cách ly.

Các ca mắc mới phân bố tại 9 quận, huyện: Thanh Xuân (29), Đống Đa (7), Ba Đình (5), Hà
Đông (3), Đông Anh (2), Hoàn Kiếm (2), Thanh Trì (1), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1) và phân
bố theo chùm ca bệnh: Chùm sàng lọc ho, sốt (1), chùm F1 của sàng lọc ho, sốt cộng đồng
(50).

Như vậy, tính từ 18h ngày 28-8 đến 12h ngày 29-8, Hà Nội ghi nhận 84 ca, trong đó có 3 ca tại
cộng đồng và 81 ca khu cách ly

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (tính từ ngày 27-4 đến nay) là 3.042 ca, trong
đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.533 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.509 ca.
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Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 422.469 ca mắc COVID-19 , đứng thứ 60/222
quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng
thứ 166/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.297 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
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+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 418.320 ca, trong đó có 208.215 bệnh nhân đã
được công bố khỏi bệnh.

+ Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới
trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang,
Kon Tum.

+ Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua:
Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (204.964), Bình Dương
(98.794), Đồng Nai (22.264), Long An (20.400), Tiền Giang (9.062).

Theo tống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.408 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.405 ca, chiếm tỷ lệ
2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên
thế giới (2,1%).

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 27/8 có 304.176 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều
vaccine đã được tiêm là 19.151.122 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.822.691 liều, tiêm mũi 2
là 2.328.431 liều.

Theo báo Hà Nội Mới.
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