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BẢN TIN SỐ 32 

Tình hình dịch bệnh Covid-19  

(Tính đến 6h30 ngày 26/3/2020)  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Tình hình chung: Theo Cục CNTT - Bộ Y tế tính đến 6h30 ngày 26/3. 

Tình hình thế giới 
Số ca 
nhiễm 

Số ca 
nhiễm mới 

Số ca  
tử vong 

Số ca  
tử vong mới 

Thế giới 467.890 45.316 21.177 2.283 

I-ta-lia 74.386 + 5.210 7.503 + 683 

Mỹ 65.652 + 1.796 931 +151 

Tây Ban Nha 49.515 + 7.457 3.647 + 656 

Đức 37.323 + 4.332 206 + 47 

Iran 27.017 + 2.206 2.077 + 143 

Pháp 25.233 + 2.929 1.331 + 231 

Thái Lan 934 + 107 4  

Indonesia 790 + 104 58 + 3 

Campuchia 96 + 5   

Việt Nam 148 + 14   

Trung Quốc 81.218 0 3.281 0 

2. Tin tức: 

- Tính đến sáng ngày 26/3, thế giới đã có 198 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi 

nhận có ca nhiễm Covid-19, tăng 01 nước so với ngày hôm qua. 

* Tin trong nước: Bộ Y tế đã hoàn thiện phác đồ điều trị bệnh nhân mắc 

Covid-19, dự kiến sẽ ban hành trong ngày 26/3, sau đó sẽ tập huấn phổ biến cho 

các tuyến; Bộ cũng yêu cầu xét nghiệm toàn bộ 5.000 nhân viên, bệnh nhân tại 

Bệnh viện Bạch Mai. Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép 

Bộ cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính và cơ quan 

liên quan kiểm tra lại lần nữa lượng gạo tồn kho trong dân và trong các doanh 

nghiệp và báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Ngân hàng Phát 

triển châu Á (ADB) sẵn sàng đưa ra hỗ trợ tài chính và tư vấn chính sách để giúp 

Chính phủ Việt Nam chặn đứng sự lây lan của Covid-19. Hà Nội yêu cầu tất cả 
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quán cà phê, quán bar, nhà hàng, phòng gym dừng hoạt động đến ngày 5/4 trừ các 

cửa hàng dịch vụ thiết yếu, cửa hàng xăng dầu, thuốc chữa bệnh, lương thực thực phẩm. 

* Tin quốc tế: Thái tử Charles là người đầu tiên thuộc Hoàng gia Anh mắc 

Covid-19 và đang tiến hành tự cách ly tại dinh thự riêng. Thủ tướng Đức đã có kết 

quả âm tính đối với SARS-CoV-2 trong lần xét nghiệm đầu tiên và đang cách ly tại 

nhà sau khi tiếp xúc với bác sĩ có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Campuchia xem xét lùi thời gian tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu sang năm 

2021. Lào ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Thủ đô Vientiane. 

Nga đề xuất hình phạt đối với người vi phạm quy định cách ly từ 500.000 đến 2 

triệu Rubble (6.400 USD - 25.700 USD) hoặc 5 đến 7 năm tù giam. Các doanh 

nghiệp Trung Quốc gặp khó trong việc tìm kiếm khách hàng mặc dù dịch bệnh 

Covid-19 được kiểm soát tốt. Ngày hôm nay (26/3), Hội nghị trực tuyến đặc biệt 

của các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới 

(G20) với chủ đề: ứng phó với Covid-19 sẽ được tổ chức, trong đó có sự tham gia 

của Tổng thống Indonesia và Chủ tịch Trung Quốc 

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

trong Khối: 

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách đi máy bay, từ 0h00 ngày 

25/3/2020, Vietnam Airlines thực hiện phun khử trùng và lau chùi vệ sinh trang 

thiết bị toàn bộ đội tàu bay ngay sau khi hạ cánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. 

Vietnam Airlines đã chủ động trang bị dụng cụ, hóa chất, triển khai đào tạo và xây 

dựng quy trình khử trùng gồm hai bước cơ bản là phun khử trùng tàu bay và vệ 

sinh trang thiết bị bằng dung dịch chuyên dụng. Toàn bộ khu vực khoang hành 

khách, buồng lái, khu chuẩn bị của tiếp viên đều được khử trùng nghiêm ngặt. Các 

vị trí, thiết bị được tập trung khử trùng, vệ sinh những nơi có nhiều người tiếp xúc 

bằng tay như khóa ngăn hành lý, thanh tỳ tay trên ghế ngồi, tai nghe, các nút 

bấm… Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách và tổ bay, mọi quy trình, hóa 

chất được Vietnam Airlines sử dụng trong công tác vệ sinh, khử trùng đều tuân 

theo tiêu chuẩn cao nhất của ngành y tế và hàng không. Ba mươi phút sau khi phun 

khử trùng và vệ sinh trang thiết bị, tàu bay sẽ được đưa vào khai thác trở lại để 

phục vụ hành khách. Ngoài khử trùng sau mỗi chuyến bay, toàn bộ đội tàu bay đã 

khai thác trong ngày sẽ được phun khử trùng một lần nữa vào cuối ngày và được ủ 

thuốc qua đêm để tăng cường hiệu quả phòng dịch. Hiện nay Vietnam Airlines là 

hãng hàng không duy nhất tại Việt Nam phun khử trùng toàn bộ đội tàu bay khai 

thác trong ngày.  

II. CHỈ ĐẠO CỦA CÁC BỘ, NGÀNH 

1. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1932-26/3/2020), ngày 25/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

đã có cuộc làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
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Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng nêu rõ, không chỉ 6,3 triệu đoàn viên 

tham gia khai báo y tế mà còn vận động hướng dẫn, giúp đỡ người dân khai báo y 

tế, giúp phân loại được người già, người có bệnh nền, người yếu thế, người có 

nguy cơ. 

Thủ tướng yêu cầu, huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của đoàn viên, thanh 

niên tham gia các hoạt động phòng chống dịch, nhân rộng các mô hình hay, cách 

làm hiệu quả, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ phòng chống dịch. Cần ban hành 

kế hoạch tổ chức các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện vận động hướng 

dẫn, giúp đỡ người dân khai báo y tế, giúp phân loại được người già, người có 

bệnh nền, người yếu thế, người có nguy cơ. Phát huy sáng kiến của đoàn viên, 

thanh niên, đặc biệt đội ngũ trí thức trong phòng chống dịch bằng các giải pháp 

công nghệ mới, phù hợp. 

Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương, cần tập trung tách nhóm nguy cơ ra khỏi 

cộng đồng để tránh lây lan bệnh, từ đó, tranh thủ được thời điểm vàng; không được 

tụ tập đông người, phải từ bỏ một số thói quen để hạn chế lây lan cộng đồng. Thay 

đổi phương pháp làm việc, sử dụng công nghệ.  

Thủ tướng đề nghị, tiếp tục xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với 

năng lực, phẩm chất, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, “càng 

khó khăn, thanh niên đều phải vượt qua”. Phát huy vai trò xung kích của thanh 

niên trong các nhiệm vụ chung của đất nước, trong việc ổn định xã hội, củng cố 

quốc phòng, an ninh. 

2. Ngày 25/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra đã họp trực tuyến triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban 

Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới phải tiếp tục 

thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm kéo dài thời gian dịch bệnh lây lan ở dưới 

mốc 1.000 càng lâu càng tốt. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm công tác 

phòng chống dịch bảo đảm vừa hiệu quả, vừa giữ yên lòng dân và phát triển sản xuất. 

Ban Chỉ đạo kêu gọi mọi người dân hạn chế tối đa ra khỏi nhà. Khi buộc 

phải ra ngoài thì phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn (2m). Đồng thời 

giữ gìn vệ sinh cá nhân (rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc bằng dung 

dịch sát khuẩn). Thực hiện ăn chín, uống sôi. Tiến hành khai báo y tế tự nguyện. 

Đáng chú ý, Bộ Y tế đã hoàn thiện phác đồ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, 

dự kiến sẽ ban hành trong ngày 26/3, sau đó sẽ tập huấn phổ biến cho các tuyến. 

III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH  

5 lưu ý dùng điều hòa nhiệt độ như thế nào cho đúng để phòng lây 

nhiễm Covid-19: 
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 (1) Khi nhiệt độ môi trường cho phép, không nên dùng điều hòa, hãy mở 

các cửa để đảm bảo thông thoáng không khí. Ngừng sử dụng điều hòa có nghĩa là 

cắt đứt sự lây lan của virus. 

(2) Để điều hòa ở 27˚C thay vì bật quá lạnh. 

(3) Khi dùng chung điều hòa tổng, sẽ có nguy lây nhiễm chung. Dùng điều 

hòa với cục nóng riêng rẽ sẽ đảm bảo an toàn hơn điều hòa tổng. Bởi vậy mà trong 

cơ quan hay trường học phát hiện có người mắc bệnh Covid-19 hoặc nghi ngờ, hay 

ở trong gia đình có người bị bệnh hay đang phải cách li, thì bắt buộc phải dừng 

việc sử dụng điều hòa tổng. 

(4) Phải đảm bảo vận hành điều hòa tổng với không khí trong lành, gió tươi, 

tăng cường làm sạch, khử trùng màng lọc và linh kiện. Chú ý không để nước đọng 

đường ống và hệ thống chống đông. 

(5) Khi mới phát hiện bệnh nhân Covid-19 bắt buộc phải dừng sử dụng điều 

hòa để thực hiện làm sạch và khử khuẩn, chỉ khi điều hòa đã đảm bảo khử khuẩn 

an toàn mới được sử dụng.  

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI 


