
Thêm 37 ca Covid-19 trong nước 

Bộ Y tế sáng 17/5 ghi nhận 37 ca dương tính nCoV trong nước, gồm tại Bắc Giang 

22, Bắc Ninh 11, Vĩnh Phúc 3, Tuyên Quang một. 

37 ca mới được ghi nhận từ số 4176-4212, đều trong khu cách ly hay khu vực được 

phong tỏa; không tìm ra một số ổ dịch mới tại các thuốc. 

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 1.177, ghi nhận tại 27 tỉnh 

thành. cụ thể, Bắc Giang 336, Bắc Ninh 252, địa bàn Hà Nội 221 ca (trong đấy Bệnh 

viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 26 ca ở Bệnh viện K), Đà Nẵng 135, Vĩnh 

Phúc 86, Hưng Yên 27, Hà Nam 25, Điện Biên 17, Lạng Sơn 16, Thái Bình 15, Hải 

Dương 9, Hòa Bình 6, Nam Định 6, Thừa Thiên Huế 5, Quảng Nam 3, Quảng chữa 3, 

Đăk Lăk 3, Phú Thọ 2, Thanh Hóa 2, Yên Bái, TP HCM, Đồng Nai, Quảng Ngãi, 

Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang mỗi nơi một ca. 

Ca 4191-4212 ghi nhận ở tỉnh Bắc Giang, là F1 liên quan tới những KCN Quang 

Châu, Vân Trung, Đình Trám đã được cách ly cũng như nằm trong khu phong tỏa 

trước đấy. Kết quả xét nghiệm ngày 15/5, những người bị bệnh dương tính với nCoV, 

trị liệu tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang và trị sùi mào gà. 

Ca 4176-4177, 4181-4189 ghi nhận ở tỉnh Bắc Ninh, là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã 

được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14-16/5 những người bị bệnh dương 

tính với nCoV. 

Ca 4178-4180 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc, là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được 

cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5, những người bệnh dương tính với 

nCoV, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc trị sùi mào gà. 

Ca 4190 ghi nhận ở tỉnh Tuyên Quang, nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Chiêm Hóa, là 

F1 của ca 3918, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5, người bệnh 

dương tính với nCoV, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 
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