Covid-19 tối 20/10: Thêm 3.646 ca nhiễm mới tại 50 tỉnh thành, tăng hơn 600 ca trong 24 giờ; 23 ổ dịch cộ
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Bản tin dịch Covid-19 ngày 20/10 của Bộ Y tế cho biết, từ 17h ngày 19/10 đến 17h ngày
20/10, ghi nhận 3.646 ca nhiễm mới, tăng 608 ca so với ngày trước đó tại 50 tỉnh, thành
phố. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là TP. Hồ
Chí Minh (+440), Đắk Lắk (+77), An Giang (+60).

Nhà Luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ được sử dụng
làm điểm tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho người dân.
(Ảnh minh họa, Nguồn: Thethaophutho)

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.298 ca/ngày.

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 873.901 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng
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lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và
vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.875 ca nhiễm).

Tình hình điều trị bệnh nhân Covid-19

(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của
Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.737

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 796.583

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.879 ca.

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 72 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (43), Bình Dương (8 ), An Giang (7),
Tiền Giang (4), Long An (3), Kiên Giang (2), Đắk Lắk (2), Đồng Tháp (1), Bạc Liêu (1), Đồng
Nai (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 78 ca.

- Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.416 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so
với tổng số ca nhiễm.

- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca
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tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử
vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ
28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tình hình tiêm chủng vaccine Covid-19

Trong ngày 19/10 có 1.990.538 liều vaccine Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine
đã được tiêm là 67.083.557 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 47.997.541 liều, tiêm mũi 2 là
19.086.016 liều.

Theo Thế giới và Việt Nam.
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