
TTO - Sáng nay 15-4, Bộ Y tế thông báo đã có thêm 4 ca mắc COVID-19 mới nhập cảnh, 

trong khi đó, thế giới đã ghi nhận thêm hơn 800.000 ca mắc trong 24 giờ qua. 

 Tham gia lễ hội ở sông Hằng, hơn 1.000 người cùng thành phố mắc COVID-19 
 Chiều 14-4: Việt Nam có 16 ca COVID-19 mới, được cách ly sau nhập cảnh 
 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Bình Phước âm tính với COVID-19 

 
Ngăn mầm bệnh xâm nhập từ biên giới - Ảnh: T.T 

4 ca mắc mới (BN2734-2737) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (1), Khánh Hoà 

(3). Cụ thể: 

- CA BỆNH 2734 (BN2734) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt 

Nam, địa chỉ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Ngày 10-4, bệnh nhân từ nước ngoài 

nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. 

Kết quả xét nghiệm ngày 13-4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị 

tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên. 

- CA BỆNH 2735 (BN2735) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, công dân Việt 

Nam, địa chỉ tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- CA BỆNH 2736 (BN2736) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, công dân Việt 

Nam, địa chỉ tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 
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- CA BỆNH 2737 (BN2737) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, công dân Việt 

Nam, địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Ngày 11-4, BN2735-2737 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ8645 và 

được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, các bệnh 

nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh 

nhiệt đới Khánh Hòa. 
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Với 4 ca mắc mới, Việt Nam đã ghi nhận 2737 bệnh nhân COVID-19 từ đầu vụ dịch, trong đó có 

2445 người đã khỏi bệnh và được ra viện.  

Bộ Y tế cũng trích dẫn thông tin từ các nước, cho biết 24 giờ qua thế giới đã ghi nhận hơn 805.000 

ca mắc COVID-19 mới và hơn 13.000 ca tử vong, trong đó Châu Âu tăng hơn 200.000 ca, tăng hơn 

4.200 ca tử vong, Bắc Mỹ tăng hơn 84.000 ca, tăng hơn 1400 ca tử vong, Nam Mỹ tăng hơn 81.600 

ca, tăng hơn 3.200 ca tử vong.  

Ở Châu Á, Ấn Độ tăng tới gần 200.000 ca mắc và hơn 1000 ca tử vong trong 24 giờ qua. Số mắc 

cũng tăng mạnh ở các nước láng giềng, nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam. 
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