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Tình hình dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến 6 giờ 30  ngày 18/3/2020)  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung: Theo thông tin Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế tính 

đến 6 giờ 30 ngày 18/3/2020:  

Tình hình thế giới 
Số ca 
nhiễm 

Số ca 
nhiễm mới 

Số ca tử 
vong 

Số ca tử 
vong mới 

Thế giới 198.166 15.692 7.965 803 

Trung Quốc 80.881 0 3.226 0 

Hàn Quốc 8.320 +84 81 +6 

Iran 16.169 +1178 988 +135 

I-ta-lia 31.506 +3526 2503 +345 

Đức 9.367 +2.095 26 +9 

Pháp 7.730 +1.097 175 +27 

Mỹ 6.439 +1776 109 +23 

Tây Ban Nha 11.826 +1.884 533 +191 

Anh 1.950 +407 71 +16 

Việt Nam 66 +5 0 0 

Đến ngày 18/3/2020, có tổng số 165 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có 

người nhiễm Covid-19. Tăng 03 nước so với ngày 17/3. 

Tính đến thời điểm đầu giờ chiều ngày 17/3, Việt Nam đã ghi nhận 66 bệnh 

nhân mắc Covid-19, trong đó 16 bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn. 45 trường 

hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế có 27 bệnh nhân người Việt Nam, 18 bệnh nhân 

là người nước ngoài. Đa số bệnh nhân có tình trạng sức khoẻ ổn định, chức năng 

sống được kiểm soát; bệnh nhân số 18 (đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh 

Bình) đã có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính (vào tối ngày 14/3). Ngày 16/3, 01 tiếp 

viên của Vietnam Airlines, một doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung 

ương, đã có kết quả xét nhiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.  

2. Tin tức: 

- Từ 00 giờ ngày 18/3, Việt Nam dừng cấp thị thực cho người nước ngoài 

nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng 30 ngày. Trường hợp miễn thị thực phải có 

giấy xác nhận không dương tính với Covid-19.  



- Ngày 17/3, Bộ Ngoại giao cho biết “Việt Nam đang tham vấn các quốc gia 

thành viên ASEAN và các đối tác về khả năng chưa tổ chức Hội nghị Cấp cao 

ASEAN và các hội nghị liên quan vào đầu tháng 4/2020 như dự kiến do những 

diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong khu vực và trên thế giới. 

- Bệnh viện Trung ương Huế cải tiến xe ôtô đồ chơi điều khiển từ xa trở thành 

robot phục vụ bệnh nhân tại khu cách ly. Đà Nẵng quyết định hỗ trợ cho đội ngũ cán 

bộ thường trực làm công tác phòng chống dịch là 130.000đ/người/ngày. Hà Nội đẩy 

mạnh kiểm tra kiểm soát phòng chống buôn bán động vật hoang dã, chó mèo; kêu 

gọi cộng đồng chấm dứt ăn thịt chó mèo và động vật hoang dã”. TP HCM giao Sở 

Du lịch phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất, báo cáo 

UBND thành phố về phương án người cách ly muốn được cách ly tại cơ sở du lịch 

có cơ sở vật chất tốt hơn và bị mất phí. 

- Sau khi Việt Nam sản xuất thành công kit thử SARS-CoV-2, 20 quốc gia 

đang đàm phán mua bộ sinh phẩm. Trước mắt Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á  

sẽ xuất khẩu sang Iran, Phần Lan, Malaysia, Ukraine.  

- Nhật Bản phát hiện một trường hợp tái nhiễm SARS-CoV-2, một bệnh 

nhân trên du thuyền Diamond Princess đã bị nhiễm Covid-19 vào ngày 14/2 và 

được điều trị khỏi bệnh vào ngày 2/3; ngày 14/3, bệnh nhân trên được xác nhận đã 

tái nhiễm virus này. Philippines đã yêu cầu toàn bộ người dân trên đảo Luzon, 

trong đó có thủ đô Manila, ở trong nhà trong 30 ngày. Ai Cập đã tiến hành cách ly 

tại nhà khoảng 300 gia đình ở một ngôi làng thuộc vùng Delta sau khi 2 ca tử vong 

do Covid-19. Theo một nghiên cứu sơ bộ của các nhà khoa học Trung Quốc 

những người có nhóm máu A có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 cao hơn các 

nhóm máu khác. Cảnh sát Mỹ yêu cầu tội phạm dừng tất cả hoạt động phạm tội, 

hành vi bất chính cho đến khi có thông báo mới trong bối cảnh số ca bệnh Covid-

19 ở Mỹ đang tăng nhanh. Ngày 16/3, Mỹ thử nghiệm lâm sàng vaccine điều trị 

Covid-19 trên cơ thể người, 45 tình nguyện viên sẽ tham gia các quá trình thử 

nghiệm; kết quả các đợt thử nghiệm dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 4. Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc đã quyết định hủy hai cuộc họp cuối cùng trong tuần 

này do cuộc khủng hoảng đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Một nhà thờ 

tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã dùng cùng một chai xịt nước muối vào miệng 

những người đi lễ mà không khử trùng vòi phun, dẫn đến 46 người có kết quả 

dương tính với Covid-19. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) thống nhất tạm 

dời Euro sang năm 2021.  

3. Tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh của các doanh nghiệp 

trong Khối: 

Bên cạnh những kế hoạch sản xuất kinh doanh hết sức tích cực trong 02 qua, 

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) đã chủ động xây dựng các kịch bản, 

bao gồm cả tình huống xấu nhất đó là dừng toàn bộ hoạt động khai thác bay, để 

chung tay với chính quyền kịp thời ứng phó với dịch bệnh. Doanh nghiệp đã triển 

https://thanhnien.vn/the-gioi/who-keu-goi-phong-chong-dich-covid-19-nhu-o-viet-nam-1191775.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/who-keu-goi-phong-chong-dich-covid-19-nhu-o-viet-nam-1191775.html


khai các giải pháp đảm bảo dòng tiền, cắt giảm chi phí, đảm bảo tiết kiệm triệt để. 

Triển khai cắt giảm mạnh mẽ về lao động tiền lương tương ứng với quy mô hoạt 

động sản xuất đã bị thu hẹp tối đa; bố trí dừng, bảo quản, sửa chữa đối với các tàu 

bay không có nhu cầu khai thác; đẩy nhanh tiến độ thoái vốn Cambodia Angkor Air 

airlines và tái cấu trúc Jetstar Pacific Airlines theo hướng giảm quy mô sản xuất.

 Về phía người lao động, trước khó khăn của hãng hàng không quốc gia 

Vietnam Airlines; nhiều tiếp viên của hãng đã chủ động đề xuất với doanh nghiệp 

không nhận lương chức danh trong vòng 2-3 tháng. Theo thông tin từ Đoàn tiếp viên 

Vietnam Airlines cho biết thống kê có khoảng 700-800 tiếp viên của hãng đã đăng ký 

không nhận lương chức danh. Đây là việc làm hoàn toàn tự nguyện của đội ngũ tiếp 

viên để chung tay với doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn chung. Được biết số 

lượng tiếp viên của Vietnam Airlines hiện tại là 3.200 người; với mức lương trung 

bình tiếp viên cơ hữu 20-25 triệu đồng/tháng, tiếp viên của Công ty CP Cung ứng 

xuất nhập khẩu lao động hàng không (Alsimexco) là 15-18 triệu đồng/tháng. Đối với 

các trường hợp tiếp viên, phi công trong thời gian cách ly, Đoàn Tiếp viên VNA cho 

biết vẫn được hưởng 100% chế độ tiền lương gồm tiền lương chức danh, lương 

chuyến bay,... Những mức này sẽ được quy đổi ra tiền lương theo thời gian để chi trả. 

Thời gian điều trị bệnh sẽ được hưởng chế độ nghỉ ốm theo quy định của Luật bảo 

hiểm xã hội. 

II. CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG, CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ 

1. Sáng 17/3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ 

Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát động kêu gọi toàn dân chung tay phòng, chống 

dịch Covid-19. Lời kêu gọi nhấn mạnh, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, 

khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến 

nền kinh tế toàn cầu và đang tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân và kinh tế, 

xã hội của đất nước. Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, 

thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện vận động, ủng hộ một số địa 

phương, cơ sở, đơn vị, cá nhân và những trường hợp phải cách ly, điều trị. Để tiếp 

tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng 

cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống 

và sức khỏe của nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, 

đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích 

cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng, ghi nhận sự 

quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và sẽ kịp 

thời chuyển tới những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng chống 



dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang phải cách ly, những trường hợp đang 

được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Theo đó, đối tượng hỗ trợ sẽ là 

cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, 

trung tâm cách ly; người bị nhiễm Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y 

tế; người bị cách lý tại các cơ sở y tế, các trung tâm cách ly và tại cộng đồng; 

những người bị ảnh hưởng gián tiếp bởi dịch Covid-19 (người có hoàn cảnh khó 

khăn, người khuyết tật… cần sự trợ giúp).  

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào, 

đồng chí và chiến sỹ cả nước phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực hết sức 

mình thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống chế đại dịch; cố gắng 

đời sống bình thường, an toàn. 

Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân, đặc biệt là giới doanh nhân, các giới, các 

đơn vị,… tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người góp hiện vật, 

người góp sức, người góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, kể cả 

bà con ở nước ngoài, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm 

lá rách của dân tộc bao đời, đem lại sức mạnh để Việt Nam vượt mọi khó khăn thử 

thách chống đại dịch Covid-19. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Đến thời điểm tối 17/3/2020, Bộ Y tế thông báo khẩn đề nghị tất cả hành 

khách trên 11 chuyến bay liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, 

thành phố, đó là: 

- TG564 của Thai Airways từ Bangkok về Nội Bài ngày 15/3/2020; 

- SQ176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Nội Bài ngày 15/3/2020; 

- VJ826 từ Kuala Lumpur (Malaysia) về TP. HCM ngày 4/3; 

- TK162 của Turkey Airlines từ Istanbul đến TP. HCM ngày 8/3/2020; 

- QH1521 của Bamboo Airways từ TP. HCM đến Phú Quốc ngày 9/3/2020; 

- QH1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến TP.HCM ngày 13/3/2020; 

- SU290 của Aeroflot  từ Moscow đến Hà Nội ngày 12/3/2020; 

- QR970 của Qatar Airways từ Doha đến TP. HCM ngày 10/3/2020; 

- EK392 của Emirates Airlines từ Dubai đến TP. HCM ngày 12/3/2020; 

- BR395 của Eva Air từ Đài Loan đến TP HCM ngày 16/3/2020; 

- TG917 của Thai Airways từ London đến Bangkok ngày 15/3/2020. 

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay trên liên hệ ngay với Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Các 

đại lý bán vé có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé trên các chuyến 

máy bay này. 
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