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Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 

ngày 16/02/2022 

_______ 
 

1. Tình hình dịch bệnh COVID-19  

- Kết quả có 02 ca dương tính mới (Giảm 06 ca so ngày hôm qua). 

+ Trong cộng đồng: 02 ca. (Giảm 04 ca so ngày hôm qua) 

+ Trong khu phong tỏa: 00 ca. (Không tăng giảm ca so với hôm qua) 

+ Trong bệnh viện: 00 ca (Giảm 02 ca so với hôm qua)  

+ Trong khu cách ly: 00 ca. (Không tăng giảm ca so với hôm qua) 

 (Chi tiết các ca dương tính, đính kèm Phụ lục) 

* Ghi nhận tái dương tính: 00 ca (Không tăng giảm ca so với ngày hôm 

qua). Tổng số cộng dồn là 116 ca. 

* Người về từ vùng dịch dương tính: Ghi nhận 00 ca mắc mới; 00 ca tái 

dương tính. Tổng số cộng dồn: 88 ca mắc mới; 08 ca tái dương. 

- Tổng số ca cộng dồn là: 5.773 ca dương. Trong đó:  

+ Đã điều trị xuất viện 5.622 trường hợp.  

+ Tổng 19 ca tử vong.  

2. Diễn biến của các ca nhiễm  

2.1. Trường hợp các ca nhiễm Covid-19 

+ Cộng đồng: 02 ca trong cộng đồng. 

         + Phường 2: 01 ca khóm 1; 

         + Xã Mỹ Ngãi: 01 ca ấp 2. 

    => Nguyên nhân các ca mắc trong cộng đồng: do đi khám bệnh tại các 

bệnh viện.  

+ Khu phong tỏa: 00 ca trong khu phong tỏa. 

  => Nguyên nhân ca mắc trong khu phong tỏa:  

+ Bệnh viện: 00 ca trong các cơ sở điều trị y tế. 

=> Nguyên nhân các ca mắc trong bệnh viện:  

+ Khu cách ly tập trung: 00 ca. 



=> Nguyên nhân các ca mắc trong khu cách ly:  

2.2. Quản lý các ca F0. 

- Tỉnh: 04 ca F0 mắc mới trong ngày và 05 ca F0 từ nhà chuyển lên tuyến 

Tỉnh, (hoàn thành điều trị 02 người). Tổng số 120 người. 

- Tại nhà: 04 ca F0 mắc mới trong ngày, (hoàn thành điều trị 02 người, 

chuyển đi 05 người). Tổng 29 người. 

- F0 test nhanh dương tính: 32 ca. Hoàn thành điều trị: 3543 ca. Đang quản 

lý: 235 người. Tổng 3778 người. 

3. Đánh giá cấp độ dịch bệnh Covid-19 (đính kèm phụ lục). 

- Cấp Thành phố: cấp độ 1 (đính kèm phụ lục kèm theo) 

Cấp xã: 

+ Cấp độ 1: có 15 đơn vị (Phường 1;  Phường 2; Phường 3; Phường 4; 

Phường 6; Phường 11; Phường Hoà Thuận; Phường Mỹ Phú; Xã Mỹ Ngãi; Xã 

Tịnh Thới; Xã Mỹ Trà; Xã Mỹ Tân; Xã Hòa An; Xã Tân Thuận Tây; Xã Tân 

Thuận Đông). 

+ Cấp độ 2: có 00 đơn vị.  

+ Cấp độ 3: có 00 đơn vị. 

+ Cấp độ 4: có 00 đơn vị. 

- Khóm, ấp:  

+ Cấp độ 1: có 69 đơn vị 

+ Cấp độ 2: 00 đơn vị 

+ Cấp độ 3: có 00 đơn vị 

+ Cấp độ 4: có 00 đơn vị. 

4. Công tác tổ chức tiêm vắc xin 

- Ngày 14/02/2022 đã tiêm 351 liều vắc xin COVID-19, Trong đó:  

+ Pfizer: mũi 01 là 01 liều (01 liều dưới 18 tuổi, 00 liều trên 18 

tuổi), mũi 2 là 18 liều (18 liều dưới 12-17 tuổi,  liều trên 18 tuổi); Liều bổ 

sung là 00 liều, Liều nhắc là 17 liều. 

+ Astrazeneca: mũi 1 là 00 liều; mũi 2 là 12  liều; Liều bổ sung: 188  

liều, Liều nhắc là 115 liều. 

+ Verocell: mũi 1 là 00 liều, mũi 2 là 00 liều, Liều bổ sung: 00  liều, 

Liều nhắc là 00 liều. 

- Tổng số vắc xin đã tiêm: 317.652 liều (Mũi 1: 130.156 liều, mũi 2: 122.029 

liều, Liều bổ sung là 44.197 liều, Liều nhắc là 21.270 liều) 

5. Công tác quản lý người về từ vùng dịch 

* Số lượng người về từ các Tỉnh đến Trạm Y tế khai báo y tế 



- Số người về từ vùng dịch trong ngày: 00/5.984. 

+ Ngoài tỉnh: 00. 

6. Nhận định tình hình 

Trong ngày tình hình số ca nhiễm Covid-19 tăng 07 ca so với ngày 

14/02/2022 (08/01 ca). Số ca mắc trong cộng đồng tăng 05 ca (06/01 ca) so với 

hôm qua. Nguyên nhân mắc đa số do đi khám bệnh tại bệnh viện. 

Về công tác phòng, chống dịch tiếp tục khẩn trương thực hiện tiêm vắc 

xin Phòng Covid-19, tích cực thực hiện 5K, quản lý, tư vấn, điều trị các F0, phát 

hiện chuyển tuyến kịp thời các trường hợp có dấu hiệu nặng. 

 7. Đề xuất, kiến nghị: không 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND TP; 

- BCĐ PCD Covid-19 Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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