I. Tình hình nhim COVID-19 (tính t ngày 03/5 n 18h00 ngày 09/5)

S ca nhim mi t ngày 03/5/2021 n 18h00 ngày 09/5/2021

II. Công tác ch o
Kt lun ti cuc hp ca Ban Ch o PCD COVID-19 thành ph, Ch tch Lê Trung Chinh, Trng ban Ch o yêu
cu các s, ban, ngành, a phng, n v và c h thng chính tr thành ph tp trung trin khai quyt lit hn na công
tác phòng, chng dch COVID-19; m bo va phòng, chng có hiu qu cao nht, va m bo an ninh, trt t, an
toàn, an sinh xã hi, va t chc thành công bu c i biu Quc hi, HND các cp.
UBND thành ph ban hành K hoch Xét nghim cho i tng, khu vc, a im có nguy c lây nhim cao liên
quan n các ca nhim SAR-CoV-2 c phát hin ti à Nng (K hoch 89/KH-UBND).
UBND thành ph quyt nh Thit lp vùng cách ly y t phòng, chng dch Covid-19:
- Cht chn ti ngã 3 An Trung 2 vi An Trung 3; cht chn ngã 3 An Trung 2 vi ng V Vn Dng, phng An Hi
Tây, qun Sn Trà.
- Khu vc t s nhà 36 An Thng 30 n ngã 3 An Thng 30 – An Thng 31; t s nhà 01 n s nhà 11 An Thng
32 và t s nhà 02 n s nhà 10 An Thng 32, phng M An, qun Ng Hành Sn.
Ban Ch o thành ph quyt nh chn Trng tiu hc Lê ình Chinh; Khoa Giáo dc Quc phòng và An ninh - i
hc à Nng làm c s cách ly y t tp trung (Quyt nh s 60/Q-BC, 58/Q-BC).
S Y t ch o các c s y t trên a bàn t chc ly mu xét nghim cho nhân viên y t, lc lng cung ng dch v ti bnh
vin, ngi bnh và ngi chm sóc ngi bnh ti các c s y t (Công vn s 1768/SYT-QLHNYT).
III. Tình hình xét nghim và iu tra, truy vt

- Ti CDC: ã ly 58.693 mu, trong ó: 58.424 mu âm tính, 97 mu âm tính (49 mu cng ng, 79 mu nhp
cnh), cha có kt qu 221.
- Toàn thành ph ã xét nghim: 125.069 trng hp.
- ã xác nh 777 trng hp F1 và 2773 trng hp F2.

IV. Tình hình khoanh vùng cách ly
- Phong ta cng (có Quyt nh): 07 khu vc, trong ó:
+ Hi Châu (02): Khu vc bar New Phng ông và T dân ph 35: 270 công dân; Chung c Fhome:
703 công dân.
+ Ng Hành Sn (01): An Thng 32
+ Sn Trà (03): An Nhn 7, An Trung 2, Chung c 12T3 Bùi Dng Lch.
+ Liên Chiu (01): T 127 khu vc Phc Lý, Hòa Minh
- Phong ta mm (ra vào có kim soát nghiêm ngt): 17 khu vc; trong ó cách ly ti nhà i vi 02 tòa nhà
Seven House (13 công dân), 81 Hoàng Diu: 14 công dân.
V. Tình hình iu tr

