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Trưa 31/8, Hà Nội ghi nhận thêm 27 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca phát
hiện khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm cho người dân khu vực nguy cơ.
Ảnh: TTXVN.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ ngày 30/8 đến 12 giờ ngày 31/8, Hà Nội ghi nhận 27 ca dương
tính mới với SARS-CoV-2; trong đó có 1 tại cộng đồng và 21 ca tại khu cách ly, 5 ca tại khu vực
phong tỏa.

Các ca nhiễm mới phân bố tại các quận, huyện: Thanh Trì (4 ca), Thanh Xuân (4 ca), Ba Đình
(3 ca), Đống Đa (3 ca), Hai Bà Trưng (3 ca), Hoàng Mai (3 ca), Thường Tín (2 ca) , Đông Anh (2
ca), Cầu Giấy (1 ca), Đan Phượng (1 ca), Hoàn Kiếm (1 ca).
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Trong các ca nhiễm mới, có 1 trường hợp phát hiện dương tính khi đi khám bệnh là Đ. X.P, nam,
sinh năm 1972; ở Phố Vồi, thị trấn Thường Tín, Thường Tín.

Ngày 24/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, tự mua thuốc điều trị. Ngày 30/8, xuất hiện thêm ho và
mệt mỏi nên đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, tại đây được làm test nhanh dương
tính và được lấy mẫu gửi lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội làm xét nghiệm khẳng định,
kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Các ca còn lại thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng trước đó.

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 30/8 đến 12 giờ ngày 31/8, Hà Nội ghi nhận 40 ca dương tính mới.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 3.234 ca, trong đó
số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.687 ca.

Theo báo Tin Tức.
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