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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020 
 

BÁO CÁO NHANH (SỐ 11) 
Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do  

chủng mới của vi rút Corona gây ra 
             

 
Kính gửi:  
                 - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; 
                 - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. 

 
Tiếp theo nội dung báo cáo ngày 03/02/2020 (báo cáo số 10), Bộ Y tế xin được 

báo cáo nhanh về tình hình diễn biến dịch từ 12h00 ngày 03/02/2020 đến 12h00 ngày 
04/02/2020 như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh  
1. Tại Việt Nam 
- Số trường hợp bệnh theo cộng dồn: 09.  
- Số trường hợp khỏi bệnh theo cộng dồn: 03. 
- Số trường hợp nghi ngờ: 361; Trong đó: 
+ Số trường hợp đã loại trừ: 283. 
+ Số trường hợp đang được cách ly, điều trị tại cơ sở y tế: 78. 
- Số tiếp xúc gần đang được theo dõi: 270 (hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại 

nơi lưu trú). 

1.1. Tại khu vực miền Bắc:  
- Số trường hợp bệnh: 05 người Việt Nam có tiền sử đi về từ Vũ Hán, trong đó: 

04 trường hợp hiện đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương 
cơ sở Đông Anh, các bệnh nhân hiện có sức khoẻ ổn định và 01 điều trị tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với vi rút Corona đã cho ra 
viện ngày 03/02/2020. 

- Số trường hợp nghi ngờ: 218 (trong đó có 145 trường hợp đã được loại trừ). 
Hiện còn 73 trường hợp nghi ngờ (có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch) 
đang được tiếp tục cách ly, điều trị tại cơ sở y tế, cụ thể: 

+ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh: 09 ca cách ly chờ kết 
quả xét nghiệm. 

+ Số trường hợp được cách ly tại tuyến tỉnh: 64 bệnh nhân: Vĩnh Phúc: 15, Lai 
Châu: 11, Nghệ An: 6, Hải Phòng: 3, Quảng Ninh: 3, Thanh Hóa: 3, TP Hà Nội: 3, Yên 
Bái: 3, Bắc Giang: 2, Bắc Ninh: 2, Hà Giang: 2, Lào Cai: 2, Tuyên Quang: 2, Cao Bằng: 
1, Điện Biên: 1, Hà Nam: 1, Nam Định: 1, Ninh Bình: 1, Phú Thọ: 1, Thái Bình: 1. 

- Số người tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe: 184.  
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1.2. Tại khu vực miền Trung:  
- Số trường hợp bệnh: 01 người Việt Nam, là lễ tân khách sạn có tiếp xúc gần với 

2 trường hợp bệnh người Trung Quốc hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 
Kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV đã cho ra viện ngày 04/02/2020. 

- Số trường hợp nghi ngờ: 116, trong đó tất cả các trường hợp đã được loại trừ. 
- Số người tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe: 28. 
1.3. Tại khu vực Tây Nguyên:  
- Số trường hợp bệnh: 0. 
- Số trường hợp nghi ngờ: 0 (trường hợp nghi ngờ tại Gia Lai đã có kết quả xét 

nghiệm nCoV âm tính của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh ngày 04/02/2020). 
- Số người tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe: 12. 
1.4. Tại khu vực miền Nam:  
- Số trường hợp bệnh: 03 trường hợp, trong đó có 02 người quốc tịch Trung Quốc 

(cả 02 đã hết triệu chứng và kết quả xét nghiệm PCR lần 2 âm tính, hiện đang điều trị 
tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe ổn định), 01 người Quốc tịch Mỹ gốc Việt (đang điều 
trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, sức khỏe ổn định). Trong đó có 1 
người Trung Quốc (người con) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, kết quả xét nghiệm 
âm tính với nCoV đã ra viện ngày 04/02/2020. 

- Số trường hợp nghi ngờ: 26, trong đó 21 trường hợp đã được loại trừ, 05 trường 
hợp đang được cách ly, điều trị tại cơ sở y tế. 

- Số trường tiếp xúc gần hợp đang được theo dõi sức khỏe: 46.  

2. Trên thế giới 
- Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 12 giờ 

ngày 04/02/2020, thế giới đã ghi nhận 20.628 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do nCoV tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 427 trường hợp tử vong, 
trong đó tại lục địa Trung Quốc: 425, tại Philippin: 01, Hồng Kông (TQ): 01; So với 
ngày 03/02/2020: Số ca mắc tăng 3.239 trường hợp, số trường hợp tử vong 
tăng 65 trường hợp. Tại Trung Quốc đã ghi nhận 20.438 trường hợp tại 31/31 tỉnh, 
thành phố, trong đó có 425 trường hợp tử vong. 

- Tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ khác ngoài Trung Quốc đã ghi 
nhận 190 trường hợp trường hợp mắc, gồm: Thái Lan: 19, Nhật Bản: 20, Singapore: 18, 
Hàn Quốc: 15, Hồng Kông (TQ): 15, Úc: 12, Đài Loan (TQ): 10, Đức: 12, Mỹ: 11, 
Malaysia: 8, Ma Cao (TQ): 9, Pháp: 6, Việt Nam: 9, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống 
nhất: 5, Canada: 4, Ý: 2, Nga: 2, Philippine: 2, Anh: 2, Nepal: 1, Campuchia: 1, Tây Ban 
Nha: 1, Phần Lan: 1, Thụy Điển: 1, Ấn Độ: 3, Sri Lanka: 1. 

II. Thông tin các hoạt động mới triển khai trong ngày 04/02/2020 
Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 
31/01/2020, Chỉ  thị số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
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việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
gây ra, Bộ Y tế đã khẩn trương triển khai các công việc: 

- Thành lập, tổ chức Đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ Y tế trực tiếp đi kiểm tra, chỉ 
đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 
Corona tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Xây dựng kế hoạch các Đoàn đi kiểm tra các tỉnh biên giới, chỉ đạo công tác 
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

- Công văn số 404/BYT-DP ngày 03/02/2020 của Bộ Y tế gửi Viện VSDT, Viện 
Pasteur rà soát, chuẩn hóa quy trình xét nghiệm, chia sẻ các sinh phẩm xét nghiệm, tập 
huấn xét nghiệm nCoV. 

- Công văn số của Bộ Y tế gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng 
cường phòng, chống dịch bệnh nCoV. 

- Công văn số 82/DP-DT ngày 04/02/2020 của Cục Y tế dự phòng gửi Sở Y tế 
tỉnh Khánh Hòa về việc khách Trung Quốc bị nhiễm nCoV có thời gian lưu trú tại Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Chia sẻ thông tin trường hợp bệnh nCoV tại Việt Nam với Cơ quan đầu mối 
IHR 2005 của WHO khu vực châu Á, Thái Bình Dương. 

- Tổ chức Họp trực tuyến VTC với ASEAN SOMHD về dịch bệnh nCoV ngày 
03/02/2020. 

- Rà soát, sửa đổi hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), cập nhật định nghĩa trường hợp bệnh, bổ 
sung hướng dẫn cách ly cộng đồng, tại nhà, hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn. 

- Chuẩn bị tổ chức hội nghị tập huấn với 63 tỉnh về điều trị, giám sát, phòng, 
chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

- Phẩn bổ test xét nghiệm chẩn đoán nCoV cho các đơn vị địa phương. 
Bộ Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và báo cáo kịp thời Thủ 

tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo); 
- Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc Hội,  
Văn phòng Chủ tịch nước;Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Các đồng chí Thứ trưởng; 
- Các Vụ, Cục thuộc BYT; 
- Các Viện VSDT/Pasteur; 
- Lưu: VT, DP. 

 

  




