
 

Nâng mức cảnh báo COVID-19 lên 
cao nhất 

TTO - Đến hôm thông qua 7-5, đã có 9 bệnh viện phải cách ly y tế do 

làn sóng dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Trong đấy, số ca 

nhiễm tại các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung 

ương, Bệnh viện K chưa dừng lại. 
 

 

 

Binh chủng hóa học phối hợp Bộ tư lệnh Thủ đô phun khử khuẩn toàn bộ tại thuốc Bệnh viện 
K, trưa 7-5 - Ảnh: NAM TRẦN 

Phát biểu tại phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia 
chiều 7-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá đợt dịch này phiền hà hơn những 
đợt dịch trước do ca bệnh xuất hiện ở khá nhiều địa phương, rất nhiều chủng virút, trong đó 
có biến chủng Anh, biến chủng Ấn Độ "siêu lây nhiễm". 

Cách ly y tế 9 bệnh viện 

Sáng 7-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra việc cách ly y tế Bệnh viện K 
sau lúc phát hiện ra chùm bệnh COVID-19 tại cơ sở Tân Triều. 

https://www.nhathuocanhkim.com/


Ông Chu Ngọc Anh nhận định chùm ca bệnh COVID-19 ở Bệnh viện K có tính chất trở ngại 
hơn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, do ở bệnh viện thời điểm này có tới hơn 5.000 
nhân viên y tế, người mắc bệnh cũng như người chăm sóc, áp lực khá lớn lúc cùng khi có số 
người quá đông tập trung tại cùng một khu vực; chưa kể bệnh viện rất gần khu dân cư, 
không tách biệt như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương chuyển về cách trị sùi mào gà. 

Theo ông Anh, nguy cơ dịch bệnh ở bệnh viện này còn khó khăn hơn Bệnh viện Bệnh nhiệt 
đới trung ương cơ sở 2 vì Bệnh viện K liên quan đến hầu hết những tỉnh thành ở phía Bắc. 

Thời điểm thực hiện cách ly y tế, Bệnh viện K đã ghi nhận 11 hiện tượng dương tính, tất cả 
đều là người bị bệnh cũng như người chăm sóc ở khoa ngoại gan - mật - tụy. Nguồn lây 
bệnh được xác định từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, khi ngày 27-4 có một người bị 
bệnh đã chữa trị viêm gan từ ngày 31-3 chuyển tới Bệnh viện K. 

Bệnh viện K là phòng khám chuyên khoa mới nhất phải cách ly y tế, sau Bệnh viện Bệnh 
nhiệt đới trung ương, Bệnh viện Quân y 105, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh 
Phúc), Bệnh viện Phổi Lạng Sơn... Ở Đà Nẵng, đã có bệnh viện cần cách ly y tế lần thứ 2 
trong vòng gần 1 năm do dịch COVID-19. 

Điều đáng lo ngại là chuỗi lây nhiễm từ những bệnh viện vẫn đang rất phiền phức. Ngày 7-5, 
từ chùm ca bệnh Bệnh viện K phát hiện ra nhân viên y tế chùa Tam Chúc dương tính (người 
này từng đi chăm sóc mẹ tại Bệnh viện K hồi cuối tháng 4), tại Hà Nội có người là F2 trở 
thành người bị bệnh sùi mào gà dương tính liên quan tới ổ dịch từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 
trung ương. 

https://suimaoga.webflow.io/posts/cach-chua-triet-de-benh-sui-mao-ga-khong-tai-lai
https://www.nhathuocanhkim.com/s/benh-sui-mao-ga


 

Đồ họa: TẤN ĐẠT 

có khả năng xảy ra thêm ổ dịch 

tại phiên họp trực tuyến chiều 7-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định "tốc độ 
lây nhiễm nhanh hơn đợt trước, thời gian đến việc đánh giá hiện trạng dịch, kiểm soát phức 
tạp hơn trước, có thể xuất hiện thêm ổ dịch, thêm nguồn lây". 

thông qua nhìn nhận thực tế, có thể thấy tốc độ lây lan tại đợt dịch này nhanh và "hệ số lây 
nhiễm" từ 1 F0 cao hơn rất nhiều so với trước đây (thời điểm mới xảy ra 1 F0 lây 2,2 - 2,5 
người, tuy nhiên trong đợt dịch này, mỗi F0 lây hàng chục người). 



Ông Long nhấn mạnh nguy cơ lây lan tại bệnh viện tuyến cuối cao hơn tuyến cơ sở, trong lúc 
tuyến cuối là tuyến khá nhiều người bị bệnh nặng. Như Bệnh viện K chuyên chữa trị bệnh 
nhân mãn tính, cần tái thăm khám thường xuyên và trị liệu theo đợt; Ngày nay bệnh viện cần 
cách ly, bệnh nhân sẽ nên lùi thời gian chữa trị. 

Ông Long đề nghị những trung tâm y tế nâng cảnh báo lên mức cao nhất, có phương án đối 
phó một số tình huống, Bộ Y tế sẽ rà soát hệ thống y tế để chuẩn mắc cho tình huống người 
mắc bệnh gia tăng cao hơn. Trong tình huống Hiện nay, tất cả cần đảm bảo thực hiện 
khuyên rằng 5K để hiện trạng không phức tạp thêm nhiều. 

"Quy mô cũng như số lượng lớn như thế đòi hỏi năng lực truy vết F1, F2 cần khá khẩn 
trương, quyết liệt, làm cho việc với trách nhiệm cao" - ông Chu Ngọc Anh nói cũng như đề 
nghị Bộ Y tế báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia tăng cường phối hợp với Hà Nội, nhất là trục trặc 
kiến thức sớm các ca bệnh F0, để truy vết nhanh vì chậm giờ nào là "căng" giờ đó. 

 


