Theo ó, n 16h chiu ngày 16/9 thành ph à Nng ang ngày th 20 không ghi nhn ca mc COVID-19 do
lây lan trong cng ng; ang ngày th 18 không ghi nhn trng hp mc COVID-19 mi.
Tính t ngày 24/7 n 16h ngày 16/9, B Y t công b ti à Nng ghi nhn 389 trng hp mc COVID-19. Cng dn
31 trng hp t vong ghi nhn ti à Nng. Tng cng có 337 trng hp iu tr ti à Nng, 10 trng hp ti Bnh vin
Trung ng Hu, 2 trng hp ti Bnh vin a khoa Qung Nam ã khi bnh.
Hin ti, có 6 bnh nhân ang c iu tr ti các c s y t trên a bàn TP à Nng.
Hin có 25 ngi ang c cách ly ti các c s y t, 143 ngi ang c cách ly ti 7 c s cách ly tp trung. Không có
ngi ang cách ly ti nhà.
Tính t ngày 24/7 n nay có 324.416 ngi c ly mu xét nghim SARS-CoV-2. Trong ó s ngi ngoài thành
ph là 1.671 ngi; s ngi nc ngoài là 5.979 ngi.
S lt ngi à Nng c ly mu xét nghim là 316.766 lt ngi. Trong ó có 21.177 lt ngi xét nghim 2 ln tr lên nh
bnh nhân F0, i tng F1, nhóm cán b y t, cán b tham gia công tác phòng chng dch…, nên s ngi dân à
Nng c xét nghim là 295.589 ngi (chim t l 25,05% dân s à Nng).
ây là bn tin cui cùng ca Tiu ban Truyn thông (Ban Ch o phòng, chng dch COVID-19 thành ph) v t
dch COVID-19 ln th 2. Nhng thông tin liên quan v COVID-19 trên a bàn s tip tc c cp nht trên Cng
Thông tin in t thành ph và trang tin ca S Y t thành ph.
Tiu ban truyn thông ngh các s, ban, ngành, các a phng và các c quan truyn thông tích cc tuyên
truyn, kêu gi mi ngi dân thành ph cùng nhau thc hin chung sng an toàn vi i dch COVID-19 vi thông
ip 5K: “Khu trang - Kh khun - Khong cách - Không tp trung - Khai báo y t”.
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