Phát hiện 72 người nhập cảnh trái phép, 66 người là từ Trung Quốc
Thứ sáu, 31 Tháng 7 2020 16:51

Qua kiểm tra, TP HCM phát hiện 72 người nhập cảnh trái phép (66 người từ Trung Quốc, 6
người từ Campuchia) trên địa bàn 10 quận, huyện.

Thông tin này được công bố tại cuộc họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra
trên địa bàn TP do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP HCM tổ chức chiều
31-7. Chủ trì tại điểm cầu UBND TP do ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND
TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP cùng đại diện
các sở, ban, ngành và lãnh đạo 24 quận, huyện tại các điểm cầu địa phương.

Tình hình diễn biến dịch bệnh ngày 31-7, Sở Y tế TP HCM cho biết TP có 64 ca mắc Covid-19,
trong đó 62 ca được điều trị khỏi bệnh. Hiện đang cách ly điều trị 2 bệnh nhân (BN) (BN 449,
BN 450) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. BN 449 đã hết sốt, còn thở nhanh, được lấy mẫu xét
nghiệm lần 2 kết quả dương tính; BN 450 chỉ còn ho khan, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết
quả dương tính.

Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM công bố
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tình hình dịch bệnh tại TP ngày 31-7

Về giám sát hành khách đến TP trong ngày, Sở Y tế cho hay đã thực hiện khai báo y tế và đo
thân nhiệt của các thành viên tổ bay, thuyền viên và hành khách đến TP trong ngày, gồm: 8
chuyến bay quốc tế với 48 thành viên tổ bay và 22 chuyên gia; 173 chuyến bay quốc nội với
30.204 hành khách; 10 chuyến tàu lửa với 2.807 khách; 16 tàu nhập cảnh với 313 thuyền viên
(10 cách ly tập trung tại Nhà Bè, 2 tại Bệnh viện quận 7, số còn lại được cách ly tập trung tại
tàu).

Ngoài ra, đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 72 người nhập cảnh trái phép(66 người từ Trung
Quốc
,6
người từ Campuchia) trên địa bàn 10 quận huyện (Quận 5, Quận 6, Quận 11, Quận 12, Bình
Tân, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh, huyện Củ Chi, Bình Chánh). Tất cả đều được đưa vào
cách ly tập trung tại các quận, huyện và xét nghiệm kiểm tra.

Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh đề xuất UBND TP chỉ đạo áp dụng các biện pháp tăng
cường chống dịch theo chỉ thị 19 của Thủ tướng, áp dụng đối với tỉnh, thành phố thuộc nhóm
có nguy cơ.

Lãnh đạo Sở Y tế TP cho rằng với tình hình hiện nay, TP cần khuyến cáo người dân không ra
khỏi nhà nếu không cần thiết, áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Trong thời
gian này, người dân không nên tập trung quá 20 người ở nơi công cộng và giữ khoảng cách ít
nhất 1m khi tiếp xúc.

Theo báo Người lao động.
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