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Tình hình dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến  8 giờ ngày 05/3/2020)  

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung 

Theo thông tin Website của Bộ Y tế tính đến 8 giờ ngày 05/3/2020:  

Tình hình 

Số ca nhiễm Số ca tử vong Bình phục 

Thống kê 

trong ngày 
Lũy kế 

Thống kê 

trong ngày 
Lũy kế 

Thống kê 

trong ngày 
Lũy kế 

Thế giới 2,272        95,049          125        3,252          5,295    53,304  

Trung Quốc          118        80,269            37        2,981          4,841    52,045  

Hàn Quốc          435         5,621              7            35  0            24  

Nhật            45         1,025              3            12  0            53  

I-ta-lia       1,053         3,089            55          107               11         160  

Iran  556         2,922            15          92             261         552  

Pháp            73            285  0                4  0         12  

Việt Nam              0                16  0 0    0            16  

- Tính đến 8 giờ ngày 05/3, đã có 83 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có 

ca nhiễm Covid-19, tăng 03 nước so với cùng thời điểm ngày hôm qua (04/3). 

- Ngày 04/3, một giáo viên trong số 30 người trong Đoàn công tác của Việt 

Nam tham gia Hội thảo tại I-ta-lia có biểu hiện ho, sốt, tức ngực, ngày khởi phát 

sốt là ngày 02/3 và đang được theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Đống Đa. Tối cùng 

ngày, xét nhiệm của người bệnh đã cho kết quả âm tính với Covid-19. Hà Nội tiến 

hành rà tìm 29 thành viên còn lại của Đoàn công tác để có biện pháp theo dõi, cách 

ly theo quy định. 

- Theo thông tin từ nhà chức trách Nhật, một khách người Nhật đi chuyến 

bay Siem Reap (Campuchia) đi Nagoya (Nhật Bản) quá cảnh tại TP. Hồ Chí Minh 

do Vietnam Airlines khai thác cho kết quả xét nhiệm dương tính với Covid-19. 

- Bộ Y tế đã cấp số đăng ký cho 02 sinh phẩm chuẩn đoán in vitro xét 

nghiệm vi rút SARS-CoV-2 do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp với 

Học viện Quân y nghiên cứu chế tạo. 
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2. Tình hình tại các đơn vị trong Đảng bộ Khối 

Ngành đường sắt khai thác tuyến vận tải hàng hóa nông sản Đồng Đăng - 

Trung Quốc và được đánh giá là một giải pháp tối ưu, hiệu quả, mở ra cơ hội mới 

cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam và cũng là hướng khai 

thác vận tải mới dự kiến đem lại nhiều nguồn lợi cho ngành đường sắt. Đặc biệt 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều biến động khó lường, các hoạt 

động xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ không ổn định, thì vận chuyển bằng đường 

sắt sẽ góp phần kiểm soát hiệu quả nguy cơ dịch bệnh do số lượng người tham gia 

vào các hoạt động xuất khẩu ít nguy cơ lây lan dịch bệnh hạn chế; công tác khử 

khuẩn cho các kiện hàng thuận tiện hơn; chi phí vận chuyển và các chi phí khác 

cho doanh nghiệp giảm hơn so với xuất khẩu theo cửa khẩu đường bộ; thời gian 

thông quan qua cửa khẩu đường sắt nhanh hơn vì thủ tục được giải quyết ngay từ 

trong khu vực nội địa. 

Nhằm góp phần tạo điều kiện cho truyền thông quốc tế và hành khách có cái 

nhìn chính xác, chân thực hơn về nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc bảo đảm an 

toàn tuyệt đối cho khách và tổ bay, ngày 3/3, VNA đã hỗ trợ các hãng thông tấn hàng 

đầu thế giới như AFP, The Nikkei, Thông tấn xã Đức, Hãng thông tấn ảnh Châu 

Âu,… tới đưa tin, quay phim, chụp ảnh quá trình khử trùng máy bay của VNA tại sân 

đỗ Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO). 

II. CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC BỘ, NGÀNH 

1. Sáng ngày 04/3/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo tại 

diễn tập phòng chống dịch Covid-19 trong toàn quân do Bộ Quốc phòng tổ chức:  

- Diễn tập tình huống giả định từ một tâm dịch đã phát triển thêm nhiều tâm 

dịch khác, lây lan rộng ra cộng đồng. Do vậy, chuẩn bị cho tình huống có thể xuất 

hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới tại Việt Nam. Trước tiên, đều phải nhanh chóng 

cách ly, điều trị kịp thời, khoanh vùng triệt để, tránh lây lan rộng ra cộng đồng, xác 

định nguồn lây nhiễm. 

- Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, phát hiện sớm các ca nhiễm, kịp thời 

điều trị, khoanh vùng, dập dịch triệt để. Tình huống sẽ thiếu các loại vật tư y tế, 

trang thiết bị, thuốc điều trị Covid-19 ở quy mô toàn cầu phải được tính đến để có 

phương án chuẩn bị các phương tiện, vật tư thay thế, không để bị động. 

- Xem xét, phân tích, dự báo kịch bản dịch bệnh Covid-19 gây xáo trộn 

các chuỗi cung ứng về sản xuất kinh doanh dịch vụ toàn cầu dẫn đến kinh tế thế 

giới có xáo trộn, thậm chí là các chương trình nghị sự ở tầm quốc tế về kinh tế, 

chính trị sẽ có xáo trộn. 

- Các nhà khoa học phải khẩn trương nghiên cứu sâu về virus SARS-CoV-2 

và các hướng điều trị. 

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, dịch bệnh Covid-19 là dịch bệnh mới nên chúng 

ta vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, xem xét lại cơ chế phối hợp và kể cả văn bản 
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pháp luật, từ đó đúc kết, rút kinh nghiệm, sửa đổi các văn bản pháp luật cho phù 

hợp với tình hình mới; xây dựng các kịch bản, phương án, cơ chế điều hành khi có 

dịch bệnh trong tương lai. 

2. Ngày 04/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ trì cuộc họp triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, Ban chỉ đạo đã nghe 

báo cáo và bàn một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19: 

- Từ 18 giờ ngày 3/3, các chuyến bay chỉ được hạ cánh tại Cảng hàng không 

Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phù Cát (Bình Định).  

- Các hãng hàng không tiếp tục thực hiện cắt giảm các đường bay giữa Việt 

Nam và Hàn Quốc (Vietnam Airlines thực hiện từ ngày 5/3 và Vietjet Air từ ngày 

7/3). Phía Hàn Quốc, chỉ còn hãng Asiana Airlines và Korean Air khai thác các 

đường bay từ Incheon (Seoul) đi hoặc đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng. Trong đó, các chặng bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam đều là chuyến bay 

chuyển sân - chuyến bay rỗng, sang đón khách ở Việt Nam về nước hoặc các 

chuyến bay chở hàng hoặc không chở khách. 

- Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) làm việc với các địa 

phương, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, khách sạn tại 

các tỉnh có cảng hàng không quốc tế và các tỉnh lân cận, bố trí cơ sở lưu trú, khách 

sạn, khu nghỉ dưỡng phục vụ việc cách ly người Việt Nam và người nước ngoài 

nhập cảnh từ các nước có dịch theo hình thức có trả phí nhằm kiểm soát các trường 

hợp nhập cảnh vào Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Tổng Cục Du lịch lập và gửi danh sách nơi lưu trú, dịch vụ, giá 

dịch vụ cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để thông báo với hành khách nhập 

cảnh có nhu cầu đăng ký; đồng thời phối hợp các Bộ, ngành và chính quyền địa 

phương để thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Câu hỏi: Virus SARS-CoV-2 có nhân lên trong môi trường tự nhiên không? 

Trả lời: Không. Virus gây bệnh Covid-19 nói riêng và virus nói chung 

không tự nhân lên được. Virus phải “mượn” tế bào sống để nhân lên bằng cách 

“khống chế” tế bào chủ “làm việc” cho virus. Sau khi nhiễm được vào tế bào virus 

sẽ kiểm soát tế bào chủ bằng cách cài các gen của virus vào bộ gen của tế bào chủ, 

bắt tế bào bị nhiễm virus tạo ra các thành phần của virus. Khi đã đủ các thành phần 

cần thiết, các thành phần này lắp ghép lại với nhau để hình thành nhiều virus mới, 

đồng thời làm tổn thương cho tế bào bị nhiễm virus. Do virus gây bệnh Covid-19 

không nhân lên trong môi trường tự nhiên, việc vệ sinh môi trường, sát trùng các 

đồ vật và bề mặt bị nhiễm có tác dụng rất lớn trong phòng chống dịch bệnh.  

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 


