
 

Tạm dừng tiếp nhận bác sĩ chuyên 
khoa, bán thuốc ho sốt phải có toa 
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các trường hợp có triệu chứng ho, sốt phải tới ngay cơ sở y tế, nhà thuốc để xét nghiệm 

cũng như đề nghị các tiệm thuốc tây tuyệt đối không bán thuốc ho, thuốc sốt nếu không phải 

toa của b.sĩ. 

 

Lấy loại xét nghiệm cho người dân vùng có dịch xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi 

ẢNH: PHẠM ANH 

 

Sáng 6.5, TP.Đà Nẵng tiếp tục phong tỏa một chung cư 12T3 ở con đường Bùi Dương Lịch 

(Q.Sơn Trà) cũng như tiến hành xét nghiệm rộng rãi, điều tra truy vết. 

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nhận định nguồn lây bệnh này quá phức 

tạp; đã 4 - 5 ngày vẫn chưa tìm được nguồn gốc F0 từng hỏi cách trị sùi mào gà tại nhà. 

Đáng chú ý, với nhận định Hiện nay người dân đang thiếu cảnh giác về dịch Covid-19, ông 

Chinh đã chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn những trường hợp có 

dấu hiệu ho, sốt nên tới ngay cơ sở y tế để xét nghiệm và đề nghị những tiệm thuốc tây tuyệt 

đối không bán thuốc ho, thuốc sốt nếu không phải toa của chuyên gia. 

Cũng trong tối thông qua, Sở Công thương TP.Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động chợ 

Đống Đa bắt đầu từ 0 giờ ngày 7.5 để phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19 cũng như phun 

thuốc, khử trùng tại chợ do có ca dương tính Covid-19 đã từng nhiều lần bị sùi mào gà tới 

chợ này mua sắm. 

hạn chế để lọt người từ ở vùng dịch 
Cùng ngày, sau khi xác định một tình trạng dương tính với Covid-19 ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh 

Kỳ, TP.Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã triệu tập cuộc 
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họp khẩn, sau đó về thôn An Vĩnh để khám, chỉ đạo ngành chức năng khẩn cấp truy vết, 

giảm khả năng lây lan dịch cũng như hình thái giải phẫu xét nghiệm Covid-19 cho cả thôn (32 

hộ/224 khẩu). Tỉnh Quảng Ngãi đã truy vết ban đầu 31 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập 

trung; xác định được danh tính, theo dõi y tế ở nhà 114 hiện tượng F2. 

Cũng trong chiều qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã ký công văn điều 

kiện triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định từ ngày 

7.5 tới hết ngày 31.5. Đáng chú ý, tỉnh này tạm dừng tiếp nhận bác sĩ chuyên khoa, thân 

nhân của chuyên gia từ nước ngoài nhập cảnh VN tới Bình Định làm việc từ nay tới hết ngày 

31.5. 

 


