Covid-19 ở Việt Nam tối 25/9: Thêm 9.706 ca mắc mới, trong đó có 4.377 ca cộng đồng
Thứ bảy, 25 Tháng 9 2021 16:42

Bản tin dịch Covid-19 ngày 25/9 của Bộ Y tế cho biết trung bình số ca nhiễm Covid-19
mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 9.940 ca/ngày.

Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. (Nguồn: Dân trí)

Tính từ 17h ngày 24/9 đến 17h ngày 25/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19
ghi nhận 9.706 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 9.682 ca ghi nhận trong nước (tăng
1.152 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 4.377 ca trong cộng đồng).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 9.940 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 746.678 ca nhiễm, đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng
lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/222 quốc gia và
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vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.587 ca nhiễm).

Có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mớitrong
nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện
Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua:
Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

Tình hình điều trị bệnh nhân Covid-19: Số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày: 10.590. Số
bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.461 ca.

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 180
ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 220 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.400 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so
với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới
(2,1%).

Theo Thế giới và Việt Nam.

2/2

