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TT MÃ SỐ BN 
NĂM 

SINH 

GIỚI 

TÍNH 
ĐỊA CHỈ PHÁT HIỆN TẠI 

THÀNH PHỐ PHAN RANG-THÁP CHÀM 

1 BN9723823 1953 Nữ Thành Ý Thành Hải PRTC Sàng lọc tại CSYT 

HUYỆN NINH PHƯỚC 

2 BN9723824 2020 Nam Vạn Phước Phước Thuận Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

3 BN9723825 2022 Nam Hòa Thuỷ Phước Hải Ninh Phước   Sàng lọc tại CSYT 

4 BN9723826 1976 Nữ Phước Đồng 2 Phước Hậu Ninh Phước Sàng lọc tại CSYT 

HUYỆN NINH HẢI 

5 BN9723827 2020 Nữ Vĩnh Hy Vĩnh Hải Ninh Hải Sàng lọc tại CSYT 

6 BN9723828 2020 Nam Phước Nhơn Xuân Hải Ninh Hải   Sàng lọc tại CSYT 

HUYỆN BÁC ÁI 

7 BN9723829 1954 Nữ Trà Co Phước Tiến Bác Ái Sàng lọc tại CSYT 

8 BN9723830 1960 Nữ Ma Rớ Phước Thành Bác Ái Sàng lọc tại CSYT 

HUYỆN THUẬN NAM 

9 BN9723831 1988 Nam Sơn Hải Phước Dinh Thuận Nam Sàng lọc tại CSYT 
 

 

 

 

 

Tính đến ngày 03/4/2022, toàn tỉnh có 8.455  bệnh nhân Covid-19 (trong đó cộng 

dồn 78 bệnh nhân Covid-19 ngoài tỉnh). Trong ngày ra viện 16 bệnh nhân, cộng dồn ra viện 

8.231 bệnh nhân. Lũy tích tử vong 59 bệnh nhân. Hiện đang điều trị 165 bệnh nhân. 
 

 

 

 

CẢNH BÁO CHUNG: 
 

1. Người đang thực hiện cách ly tại nhà phải tuân thủ đúng quy định, không 
tiếp xúc gần (<2 mét) với người thân, không ra khỏi nhà, luôn mang khẩu trang, 
sinh hoạt ăn ngủ phòng riêng hoặc khu vực xa các người khác trong gia đình. Khi 
có triệu chứng bất thường gọi điện thoại báo Trạm y tế nơi cư trú, không tự ý đi 
khám bệnh nhiều nơi. 

 

2. Khuyến khích mọi người tự mua “Test nhanh kháng nguyên” có bán tại 
các nhà thuốc để tự xét nghiệm khi nghi ngờ nhiễm bệnh và khai báo kết quả cho 
Trạm Y tế nếu có kết quả dương tính (2 vạch).  

3. Tích cực tham gia tiêm vắc xin mũi bổ sung, tiêm nhắc lại (mũi 3) theo 

thông báo của cơ quan y tế nơi cư trú. Ưu tiên 100% nhóm người nguy cơ 
cao: trên 50 tuổi; người có bệnh nền (Tiểu đường, thừa cân, Tăng huyết 
áp, bệnh phổi mãn tính, ung thư, phụ nữ có thai >13 tuần, suy giảm 
miễn dịch). 

4. Trẻ em từ 12 đến < 18 tuổi phải được tiêm đủ 2 liều vắc xin trước khi đến 
trường học. 

5. Sẳn sàng, tích cực hưởng ứng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em                   

từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đề nghị người dân, bình 
tĩnh, yên tâm, tin tưởng, không chủ quan, và: 

- Nâng cao nhận thức, tuân thủ thực hiện 5K mọi lúc, mọi nơi theo phương 
châm:“5K + Vắc xin + Thuốc điều trị phù hợp + Ý thức người dân”. 

- Cùng chung tay để sớm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội./. 
 


