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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
(tính đến 17 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2021)
Qua công tác giám sát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành
phố và kết quả điều tra, truy vết, xét nghiệm trong ngày của ngành Y tế thành
phố Cần Thơ đã ghi nhận trên địa bàn thành phố hiện có: 28 ca nhiễm mới
COVID-19, trong đó:
- 20 trường hợp phát hiện trong khu cách ly (trong đó 07người từ ngoải
tỉnh về)
- 03 trường hợp phát hiện cách ly tại nhà
- 05 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa
- 0 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế
- 0 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng
- Kết quả truy vết: F1: 37;

F2: 0

- 37 trường hợp điều trị khỏi
- 0 trường hợp tử vong
- Số trường hợp đang cách ly tập trung: 2.333 người. Lũy tích đến nay có
11.926 người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương.
- Số người đang cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà: 2.055 người. Lũy tích
đến nay có 84.966 người hoàn thành cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và cơ sở
lưu trú.
Sở Y tế thành phố Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan với
các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian: (từ ngày 20/9/2021 đến
ngày 04/10/2021) như sau:
1. Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ gồm:
- Số 98/47A đường Trần Hưng Đạo, khu vực 2, phường An Nghiệp
- Số 160/36/6E đường Tầm Vu, khu vực 2, phường Hưng Lợi
- Số 25/8A đường Nguyễn Văn Linh, khu vực 5, phường Hưng Lợi
- Số 159A/3, khu vực 1, phường An Bình
- Số 21/19 đường Trần Phú, khu vực 7, phường Cái Khế
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2. Các địa điểm thuộc quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ gồm:
- Khu vực Trường Thọ 2, phường Tân Lộc
- Tổ 13, khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt
1. Đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh COVID-19: (0292)1022
2. Ngành Y tế Cần Thơ: 1900888670
3. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ: 0907.736736
4. Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ: 02923.823103-0913.616742-0903.647397
5. Bệnh viện Lao & Bệnh phổi TP Cần Thơ: 0913.759837 - 0966.691818
6. Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ: 0966.651818
7. Số điện thoại các quận, huyện có liên quan điểm nguy cơ COVID-19
- TTYT quận Ninh Kiều

0936.220979

- TTYT quận Thốt Nốt

0919.280257 - 0913.156134

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 /CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng,
chống dịch đang được triển khai trên địa bàn thành phố. Cập nhật những thông
tin chính thống về phòng, chống dịch COVID-19 trên các cổng thông tin:
http://soytecantho.vn hoặc https://cdccantho.vn
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