
TTO - Bản tin của Bộ Y tế chiều 2-9 cho biết số ca bị COVID-19 mới giảm hơn 1.000 ca, 

xuống còn 1.548 ca, tuy nhiên lại ghi nhận 1 ca tử vong tại Hà Nội. 

• Thâm Quyến gia hạn cách thức chống dịch COVID-19 đến cuối tuần 

• Tin COVID-19 chiều 1-9: Ca bị vẫn ở mức cao, TP.HCM trong nhóm tiêm cho trẻ em 

đạt thấp 

• Vote for five hoãn lịch chiếu vì ê kíp nhiễm COVID-19; Khai mạc Liên hoan phim 

Venice lần thứ 79 thuốc trị sùi mào gà 

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.415.907 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia cũng 

như vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 

quốc gia cũng như tại vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.042 ca nhiễm). 

người bệnh được công bố khỏi căn bệnh trong ngày: 8.087 ca. Tổng số ca được khám khỏi: 

10.195.874 ca. 
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Số người mắc bệnh đang thở oxy là 128 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 111 ca; Thở oxy 

dòng cao HFNC: 5 ca; Thở máy không xâm lấn: 0 ca; Thở máy xâm lấn: 12 ca; ECMO: 0 ca. 

Từ 17h30 ngày 1-9 đến 17h30 ngày 2-9 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội. Trung bình số tử 

vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca. 

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt bản lĩnh đàn ông tới nay là 43.118 ca, chiếm tỉ lệ 

0,4% so với tổng số ca nhiễm thuốc trị sùi mào gà. 

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia cũng như tại vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 

triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia và ở vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca 

tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia và 

ở vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN). 
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Trong ngày 1-9 có 288.458 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Tóm lại, tổng số liều 

vắc xin đã được tiêm là 257.351.937 liều. 

Mỹ khuyến nghị sử dụng vắc xin mới làm mũi gia tăng cường 

Theo TTXVN, địa điểm kiểm soát và ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã dẫn ra khuyến nghị 

sử dụng hai loại vắc xin mới làm cho mũi tăng cường. Hai loại vắc xin mới này của hãng 

BioNTech/Pfizer cũng như Mordena, được điều chỉnh nhằm chống một số biến thể của 

Omicron của virus SARS-CoV-2 dẫn đến căn bệnh COVID-19. 

Theo đó, 2 mẫu vắc xin mới này sẽ phòng tránh chống được cả vi rút SARS-CoV-2 chủng 

gốc cũng như một số biến thể phụ BA.4 cũng như BA.5 của Omicron, vốn gây phần to lớn 

một số ca mắc COVID-19 ở Mỹ Bây giờ hình ảnh sùi mào gà. 

Trong đó, vắc xin của BioNTech/Pfizer được khuyến nghị tiêm cho một số người từ 12 tuổi 

trở lên và vaccine của Moderna dành cho các người từ 18 tuổi trở lên. 

Trong một tuyên bố, Giám đốc CDC Rochelle Walensky nêu rõ: "Các vắc xin phòng chống 

COVID-19 được điều chỉnh (được sử dụng trong mũi tăng cường) để có thể bảo vệ tốt hơn 

trước biến thể gây nên phần lớn ca căn bệnh trong thời gian gần đây". 
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