TP HCM: Trong 1 ngày, trên 3.600 bệnh nhân Covid-19 xuất viện
Thứ bảy, 25 Tháng 9 2021 07:00

Tại TP HCM, số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị ở các bệnh viện tầng 2, 3 là 39.831
người.

Trưa 25-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay tỉ lệ dương tính tại "vùng
đỏ" và "vùng cam" qua các đợt xét nghiệm đã có khuynh hướng giảm dần. Số ca tử vong trong
ngày cũng đang giảm. TP HCM đang tiếp tục đẩy nhanh công tác xét nghiệm tại "vùng cam",
"vùng đỏ" và triển khai tiêm chủng khi nhận thêm vắc-xin từ Bộ Y tế.

Cập nhật đến thời điểm hiện tại, TP HCM có 363.031 trường hợp mắc Covid-19, trong đó
362.552 ca nhiễm trong cộng đồng, 479 trường hợp nhập cảnh.
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(Ảnh: MẠNH CƯỜNG)

1/2

TP HCM: Trong 1 ngày, trên 3.600 bệnh nhân Covid-19 xuất viện
Thứ bảy, 25 Tháng 9 2021 07:00

Tính đến hết ngày 23-9, số F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 34.127 người. Số ca đang cách ly
tại các cơ sở cách ly tập trung là 22.489 người. Số ca đang điều trị tại các bệnh viện tầng 2, 3
là 39.831 người.

Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm Covid-19 đang điều trị là 3.803 người. Số phụ nữ mang thai đang
điều trị là 292 người. Số trường hợp xuất viện trong ngày 24-9 là 3.607 người, nâng tổng số ca
xuất viện lên 187.078 người.

Các quận, huyện hiện vẫn tiếp tục nhận tiêm vét với trường hợp chưa tiêm vắc-xin mũi 1 và tiêm
mũi 2 cho người đủ thời gian. Ngày 24-9, TP HCM tiêm thêm được 131.005 người. Tính đến hết
ngày 24-9, TP đã tiêm được 9.199.793 mũi, trong đó có 6.801.994 mũi 1 và 2.397.799 mũi 2.

Theo HCDC, TP HCM có 396.166 hộ dân thuộc "vùng đỏ", 175.721 hộ dân thuộc "vùng cam".
Công tác xét nghiệm toàn TP trong 6 đợt có kết quả như sau: Đối với "vùng cam" và "vùng đỏ",
lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh với tỉ lệ dương tính giảm từ 3,7% trong đợt 1 xuống
còn 1,1% trong đợt 6. Đối với "vùng xanh", "cận xanh" và "vùng vàng", lấy mẫu xét nghiệm
RT-PCR gộp theo đại diện hộ gia đình; tỉ lệ dương tính lần lượt giảm từ 0,9% và 1,8% trong đợt
1 xuống còn 0,7% và 0,9% trong đợt 6.

Theo Người Lao Động.
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