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BẢN TIN SỐ 27 

Tình hình dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến 6h30 ngày 19/3/2020)  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

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

đến 6h30 ngày 19/3/2020:  

Tình hình  
Số ca 
nhiễm 

Số ca 
nhiễm mới 

Số ca  
tử vong 

Số ca tử 
vong mới 

Ghi chú 

Thế giới 218.642 +20.411 8.942 +964  

I-ta-lia 35.713 +4.207 2.978 +475  

Iran 17.361 +1.192 1.135 +147  

Đức 12.327 +2.960 28 +2  

Pháp 9.134 +1.404 264 +89  

Hàn Quốc 8.413 +93 84 +3  

Mỹ 9.236 +2.825 150 +41 
Trong đó, có 2 

Mỹ người gốc 

Việt tử vong 

Tây Ban Nha 14.769 +2.943 638 +105  

Anh 2.626 +676 104 +33  

Trung Quốc 80.894 0 3.237 +0  

Việt Nam 76 +10 0   

2. Tin tức: 

- Tính đến ngày hôm nay, thế giới đã có 173 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi 

nhận có ca nhiễm Covid-19. Tăng 08 nước so với ngày hôm qua.   

* Tin trong nước: Hà Nội khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra 

đường và đi xe buýt từ nay đến 31/3; thành lập 2 khu cách ly tại Khu nhà ở cho 

học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ 

cao Hà Nội; học sinh Hà Nội nghỉ đến hết 5/4. Tiền Giang thông báo dừng đón 

khách du lịch là người nước ngoài đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh, không 

tiếp nhận tàu, thuyền và các phương tiện giao thông đường bộ có vận chuyển 

khách du lịch nước ngoài cập cảng thành phố Mỹ Tho, các bến bãi, điểm tham 

quan du lịch và nơi lưu trú. Quảng Trị yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng chương trình dạy học trên kênh truyền 

hình Tỉnh; đồng thời phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND Tỉnh thời gian đi 

học lại của học sinh các cấp phù hợp tình hình dịch bệnh tại địa phương. Bệnh 



viện Lão khoa Trung ương đã triển khai lập chốt đón tiếp, sàng lọc ban đầu đối 

với người bệnh, người nhà bệnh nhân và tất cả khách, đối tác đến làm việc, trao đổi 

công tác tại Bệnh viện. Theo số liệu từ Cơ quan quản lý hàng không, ngày 18/3, 

có 1.095 khách từ châu Âu (trong đó có 999 người Việt, 96 người nước ngoài 

không lưu trú tại khu vực Schengen và Anh) và 5.700 khách từ khu vực ASEAN 

trở về Việt Nam. Theo Bộ Y tế, đến ngày 18/3, Việt Nam đã tiến hành cách ly 

31.659 người tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 và nhập cảnh từ vùng dịch, trong 

đó có 126 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.  

* Tin quốc tế: Lào đã ra lệnh tạm đóng 10 cửa khẩu tiếp giáp với Việt Nam, 

Thái Lan. Ngày 17/3, Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) đã công bố nâng gói hỗ 

trợ tài chính khẩn cấp lên 14 tỷ USD nhằm giúp các quốc gia và doanh nghiệp 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang lây lan nhanh chóng. Trung Quốc thông 

báo lần đầu tiên không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới nào trong ngày. Hàn Quốc 

đã thông qua dự luật ngân sách bổ sung 11.700 tỷ Won (9,44 tỷ USD) để giúp ngăn 

chặn sự lây lan của dịch Covid-19 và giảm thiểu nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế 

do đại dịch. Mỹ thông báo miễn thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm y tế của 

Trung Quốc, trong đó có khẩu trang, ống nghe tim phổi, máy đo huyết áp, găng tay 

và thậm chí cả giấy vệ sinh; Mỹ lên kịch bản khả năng triển khai lực lượng quân 

đội đối phó với dịch Covid-19. 

3. Tình hình ứng phó với dịch bệnh của các doanh nghiệp trong Khối: 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến nhanh chóng và nguy 

hiểm trên phạm vi toàn cầu; vừa qua, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone đã công 

bố thử nghiệm thành công mạng 5G tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và 

sẵn sàng triển khai mạng 5G trong phạm vi toàn quốc. Với công nghệ này, doanh 

nghiệp kỳ vọng sẽ là công cụ hữu ích cho lĩnh vực y tế góp phần giải quyết được 

những vấn đề về lây nhiễm, chẩn đoán, xử lý và phòng chống bệnh dịch. Các ứng 

dụng chữa trị, chuẩn đoán, điều trị từ xa được dự báo sẽ là công cụ tốt cho ngành y 

tế nhờ “môi trường số” hay “môi trường ảo” đem lại giá trị an toàn và hiệu quả đôi 

lúc còn hơn cả “thế giới vật lý”. Trong bối cảnh nhiều địa điểm đang bị cách ly hay 

bị phong tỏa vì dịch bệnh, thì với những giải pháp công nghệ thông minh như 

thương mại điện tử thay cho mua bán truyền thống, hay giáo dục trực tuyến từ xa 

thay cho việc dạy và học trực tiếp tại trường lớp,… đã đem lại môi trường an toàn 

cho con người, giúp bình ổn, duy trì chất lượng cuộc sống.  

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ; vừa qua, Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam – VNPT đã xây dựng và phát triển phần mềm Hệ thống thông tin 

báo cáo quốc gia, trong đó, VNPT-IT là đơn vị trực tiếp triển khai dự án phối hợp 

với Trung tâm Giải pháp Chính phủ Điện tử (eGov) của VNPT-IT chủ trì thực 

hiện. Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu 

báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, 

phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tính 

toán của Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Văn phòng Chính phủ cho thấy, nếu 

điện tử hóa tất cả các báo cáo quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và Bộ, ngành báo cáo 

lên Chính phủ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ sẽ hạn chế trao 

đổi trực tiếp, các cuộc họp, in ấn tài liệu,… đặc biệt hữu ích trong thời gian dịch 

bệnh Covid-19; ước tính chi phí tiết kiệm được cho Ngân sách Nhà nước sẽ 



khoảng 460 tỷ đồng/năm. Phần mềm đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và 

đánh cao vai trò, năng lực của VNPT trong việc xây dựng và phát triển Hệ thống. 

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

Sáng 18/3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút SARS-Cov-2 gây ra đã họp triển khai phương án phòng 

chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp  

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận giải pháp kiểm soát chặt chẽ người 

nhập cảnh để ngăn chặn dịch từ ngoài lan vào trong nước; triển khai công tác tiếp 

nhận người nhập cảnh vào Việt Nam và tổ chức cách ly; chế độ tài chính phục vụ 

chống dịch; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ tổ chức điều trị; 

phân loại các nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao (người già, người có bệnh nền, 

người dễ bị lây nhiễm, người khuyết tật, yếu thế…) để theo dõi y tế tại cơ sở; tăng 

cường tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ, nhất là những bài học kinh nghiệm trong điều 

trị các dịch bệnh SARS, cúm H1N1 trước đây; phương án bảo đảm điều trị cho 

bệnh nhân mắc những loại bệnh khác, bệnh mãn tính... 

Thực tiễn chống dịch thời gian qua đã khẳng định tất cả nguyên tắc, chủ 

trương, chỉ đạo chống dịch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và Ban Chỉ đạo thời gian qua là đúng đắn. Tuy nhiên, tình hình dịch 

bệnh trên thế giới rất phức tạp, đang xấu đi rất nhanh so với dự tính của nhiều 

chuyên gia trong nước và thế giới, đặc biệt tại châu Âu và Mỹ, do đó chúng ta phải 

tăng cường tốc độ ứng phó. 

Theo đó, thời gian tới cần tiếp tục kiên trì thực hiện các nguyên tắc: Chủ 

động ngăn ngừa; phát hiện sớm; cách ly kịp thời; khoanh vùng gọn; dập dịch triệt 

để; điều trị khỏi bệnh. 

Đồng thời, cần hợp tác chặt chẽ với các nước, triển khai đồng bộ các biện 

pháp để ngăn chặn nguồn dịch lây lan từ bên ngoài vào trong nước trên tinh thần 

vừa mềm dẻo, vừa cương quyết. Tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp phát hiện 

nhanh nhất nguồn bệnh, để cách ly, điều trị; kêu gọi người dân cùng chung sức 

đồng lòng ngăn chặn dịch bệnh.  

Ngành hàng không Việt Nam phải đảm bảo an toàn theo hướng dẫn, khuyến 

cáo của Bộ Y tế. Do đó, các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất cho rằng người 

Việt Nam ở nước ngoài nên thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn y tế của 

chính quyền nước sở tại. Trường hợp thực sự phải về nước, thì dù còn nhiều khó 

khăn nhưng chúng ta luôn nỗ lực hết sức để thực hiện các biện pháp cần thiết, lo 

cho bà con một cách tốt nhất có thể. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

Câu hỏi: Những đối tượng nào cần cách ly tập trung để phòng chống dịch 

Covid-19? 

- Người đi về hoặc từng qua vùng có dịch của quốc gia, vùng lãnh thổ có 

dịch Covid-19 (theo quy định của Bộ Y tế). 



- Người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc Covid-19 trong trường 

hợp vượt khả năng tiếp nhận của cơ sở y tế. 

- Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và tùy theo diễn biến cụ thể của dịch 

bệnh thì Bộ Y tế tiếp tục có hướng dẫn tiếp theo. 

- Thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi 

ngờ truyền nhiễm. 

- Việc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú được áp dụng đối với những người đã 

tiếp xúc với người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân được xác định nhiễm virus 

SARS-CoV-2 (đối tượng F2), những người tiếp xúc gián tiếp (đối tượng F3, F4). 

Thời gian cách ly được quy định là 14 ngày kể từ khi tiếp xúc với nguồn nghi ngờ 

truyền nhiễm. Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú có thể được thực hiện tại bất kỳ nơi 

ở, nơi lưu trú nào như: nhà riêng; căn hộ chung cư; nhà ở tập thể; phòng ký túc xá 

của trường học, khu công nghiệp, xí nghiệp; phòng nghỉ khách sạn, nhà nghỉ, nhà 

trọ và các phòng lưu trú của các cơ quan, đơn vị. 
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