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TTO - Sáng nay 10-5, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 80 ca mắc 

COVID-19 mới, trong đấy có đến 78 ca cộng đồng. Bắc Ninh, 

Vĩnh Phúc, Đà Nẵng khá nhiều ca mắc nhất. 

 Ba người thân cùng bị      -           ội 
 phả  Thơ bác bỏ   n đồn có ca COVID-19, phong tỏa bệnh viện nhà thuốc 
 Tối 9-5: Kỷ lục 77 ca COVID-19 cộng đồng t i 9 tỉnh thành 

 
 

Nhân viên y tế vận chuyển hàng hóa, thiết bị trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 

Đông Anh, sau lúc có quyết định phong tỏa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH 

80 ca mắc mới (3333-3412), trong đấy có 78 ca mắc ghi nhận cách trị sùi mào gà tại nhà trong 

nước tại Bắc Ninh (27), Vĩnh Phúc (19), Đà Nẵng (13), Bắc Giang (5), Hà Nội (9), Hòa Bình (2), 

Đắk Lắk (1), Điện Biên (1), Lạng Sơn (1) cũng như 2 ca được cách ly ngay sau lúc nhập cảnh ở 

Đồng Nai. 

Với 80 ca mới, số ca COVID-19 cả nước đã lên tới 3.412 ca tính từ đầu vụ dịch. Kỳ thông báo 

dịch sáng 10-5 là một trong các ngày rất nhiều ca bị nhất trong kỳ buổi sáng kể từ lúc dịch 

COVID-19 bắt đầu xảy ra tại Việt Nam. 

https://www.nhathuocanhkim.com/
https://suimaoga.webflow.io/posts/chua-sui-mao-ga-bang-dan-gian-tai-nha-don-gian


78 ca ghi nhận trong nước 

Bắc Ninh (27 ca) 

Ca bệnh 3333, 3335-3352, 3355-3359, 3361, 3363, 3365. thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ 

sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 một số người bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện những 

người mắc bệnh đang được cách ly, chữa trị ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh. 

Vĩnh Phúc (19 ca) 

Ca bệnh 3360, 3362, 3364, 3366-3368, 3370-3371, 3374, 3377-3386, là F1 của tình trạng trước 

đấy. kiến thức dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 một số người 

bệnh dương tính bệnh sùi mào gà với SARS-CoV-2. 

Đà Nẵng (13 ca) 

Ca bệnh 3394, nam, 29 tuổi, địa chỉ ở quận Hải Châu, là F1 của người mắc bệnh 3131. 

Ca bệnh 3395, nam, 29 tuổi, địa chỉ ở quận Hải Châu, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA. 

Ca bệnh 3396, nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, là F1 của người mắc bệnh 3218. 

Ca bệnh 3397, nam, 64 tuổi, địa chỉ ở quận Cẩm Lệ, là F1 của người bệnh 3218. 

Ca bệnh 3398, nam, 11 tuổi, địa chỉ ở quận Cẩm Lệ, là F1 của người bệnh 3218. 

Ca bệnh 3399, nữ, 37 tuổi, địa chỉ ở huyện Hòa Vang, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA. 

Ca bệnh 3400, nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA. 

Ca bệnh 3401, nữ, 23 tuổi, địa chỉ ở quận Liên Chiểu, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA. 

Ca bệnh 3402, nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA. 

Ca bệnh 3403, nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA. 

Ca bệnh 3404, nữ, 28 tuổi, địa chỉ ở quận Hải Châu, là Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện AMIDA. 

Ca bệnh 3405, nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, là F1 của bệnh nhân 3131. 

Ca bệnh 3406, nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA. 

 

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 3394-3406 ngày 8-5 dương tính với SARS-CoV-2. 

https://www.nhathuocanhkim.com/s/benh-sui-mao-ga


Hà Nội (9 ca) 

Ca bệnh 3387-3389. thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 

người bệnh dương tính với SARS-CoV-2. 

Ca bệnh 3407-3412: 6 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông 

Anh (6 người mắc bệnh cũng như người nhà đã được cách ly trong bệnh viện). 

Bắc Giang (5 ca) 

Ca bệnh 3369, 3372-3373, 3375-3376. kiến thức dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Kết quả xét 

nghiệm ngày 9-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

Hòa Bình (2 ca) 

Ca bệnh 3392, nữ, 28 tuổi, địa chỉ ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của bệnh nhân 

3273, 3274. 

Ca bệnh 3393, nam, 02 tuổi, địa chỉ ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của bệnh nhân 

3273, 3274. 

Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 người mắc bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện một số người 

bệnh được cách ly, trị liệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. 

Đắk Lắk (1 ca) 

Ca bệnh 3334, nam, 25 tuổi, địa chỉ ở thành phố Buôn Ma Thuột; có liên quan dịch tễ với ổ dịch 

tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 8-5 người bị bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 

người mắc bệnh được cách ly, chữa trị tại Bệnh viện Lao phổi tỉnh Đắk Lắk. 

Điện Biên (1 ca) 

Ca bệnh 3353, nam, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện huyện Điện Biên; là F1 của bệnh nhân 3147. Kết 

quả xét nghiệm ngày 9-5 người bị bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách 

ly, trị liệu tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ. 

Lạng Sơn (1 ca) 

Ca bệnh 3354, nam, 76 tuổi, địa chỉ ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của bệnh nhân 

3238, 3239. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh 

nhân được cách ly, chữa trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. 

2 ca được cách ly ngay sau lúc nhập cảnh 

Ca bệnh 3390 nam, 33 tuổi, là bác sĩ chuyên khoa, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 24-4, bệnh nhân từ 

Qatar nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau lúc 



nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 8-5 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện 

đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai. 

Ca bệnh 3391 nam, 30 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. 

Ngày 7-5, người bị bệnh từ Pháp nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 cũng 

như được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ở tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 8-5 dương 

tính với SAR-CoV-2. 

 

 

 


