T ngay 10/2/2021 (29 Tt) n hêt ngay 16/02/2021 (Mung 5 Têt) trên ia ban thanh phô a Nng ghi nhn
04 ca sôt xuât huyêt, 01 ca tay chân miêng, 02 ca sôt phat ban nghi Si, không ghi nhn bnh truyn
nhim nguy him khác, không ghi nhn dch bnh truyn nhim.
V dch bnh COVID-19, trong 7 ngày ngh Tt không ghi nhn ca mc, ca nghi ng COVID-19. Ghi nhn
273 trng hp v t vùng dch.
Cng dn: 883 trng hp thuc din ly mu xét nghim.
+ ang cách ly y t tp trung:

07 trng hp

+ ang cách ly ti nhà:
+ ang cách ly ti c s y t:

453 trng hp
00 trng hp

+ Ht thi gian cách ly y t/theo dõi sc khe hoc không thuc din cách ly: 423
- ã ly mu: 883 trng hp, trong ó:
+ Xét nghim ln 1: 883

Âm tính: 870, cha có kt qu: 13

+ Xét nghim ln 2: 351

Âm tính: 331, cha có kt qu: 20.

+ Xét nghim ln 3: 41

Âm tính: 41, cha có kt qu: 0

ôi vi công tac cp cu, khám bnh, cha bnh: Ti các c s y t m bo thuc, trang thit b y t, nhân lc phc v
khám, cha bnh, cp cu. Thc hiên vn chuyn cp cu 430 trng hp. Cac chi s khám bnh, cha bnh tng ôi
ôn inh, không co diên biên bât thng so vi cung ky nm trc. Xem sô liêu kham bênh, cha bênh cu thê
file inh kem.
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Tai cac c s y tê trong toan nganh m bo công tác an ninh trt t, phòng chng cháy n. Tt c các n v t chc
trc 4 cp: trc lãnh o, trc chuyên môn, trc hu cn và trc bo v-t v; niêm yt lch trc y . Ngi bnh li bnh vin iu
tr trong nhng ngày Tt c h tr tin n theo quy nh ca UBND thành ph./.

