
TTO - Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 2.197 ca mắc 
mới, tăng 636 ca so với hôm qua. Trong ngày có 8.224 
người bị bệnh được công bố khỏi bệnh, song tại Quảng 
Ninh lại ghi nhận một trường hợp tử vong. 

• nên Thơ hình thái giải phẫu cao điểm tiêm vắc xin COVID-19 trong tháng 8 

• Trường thông báo học sinh chưa tiêm vắc xin COVID-19 cần học online, sở GD-ĐT nói gì 
về thuốc trị sùi mào gà 

• Tin COVID-19 chiều 21-8: Ca mới giảm còn 1.561, ngày thứ 2 liên tiếp Hà Nội có F0 tử vong 

• https://datmaps.com/ 

https://suimaoga.webflow.io/posts/thuoc-khang-sinh-tri-sui-mao-ga-co-nhung-loai-nao-va-gia-bao-nhieu
https://datmaps.com/


 



 

Đồ họa: NGỌC THÀNH 

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.386.016 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia cũng như ở tại 
vùng lãnh thổ, trong lúc với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và ở 
vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.771 ca nhiễm). 

.https://datmaps.com/burbank-airport-south/ 

Trong ngày có 8.224 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 
10.080.681 ca. 

Số người mắc bệnh đang thở oxy là 128 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 111 ca; Thở oxy mẫu cao 
HFNC: 7 ca; Thở máy không xâm lấn: 3 ca; Thở máy xâm lấn: 7 ca; ECMO: 0 ca. 

Từ 17h30 ngày 21-8 đến 17h30 ngày 22-8 ghi nhận 1 ca tử vong tại Quảng Ninh về hình ảnh sùi mào 
gà giai đoạn đầu. 

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt 
Nam tính tới nay là 43.106 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm tìm đường đi. 

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia cũng như ở tại vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu 
dân xếp thứ 134/227 quốc gia, tại 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, vùng lãnh thổ châu Á 
(xếp thứ 5 ASEAN). 

Xem thêm 

• http://baoquankhu4.com.vn/upload/104122/20220515/tri-sui_bc9a0.pdf 

• https://conganthanhhoa.gov.vn/upload/104122/20220515/cach-sui_2f5fc.pdf 

• https://syt.daknong.gov.vn/upload/104122/20220710/cach-tri-benh-sui-mao-ga_f91e3.pdf 

• http://soytetuyenquang.gov.vn/upload/1003424/fck/files/cach-tri-benh-sui-mao-ga_23f87.pdf 

Trong ngày 21-8 có 207.401 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. như vậy, tổng số liều vắc xin 
đã được tiêm là 254.570.355 liều, trong đó: Chino Airport 

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 217.949.513 liều: Mũi 1 là 71.371.979 liều; Mũi 2 là 
68.895.017 liều; Mũi bổ sung là 15.245.269 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 49.403.218 liều; Mũi nhắc lại lần 
2 là 13.034.030 liều. 

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.985.687 liều: Mũi 1 là 9.081.875 liều; Mũi 2 là 8.777.878 liều; 
Mũi nhắc lại lần 1 là 4.125.934 liều Chiriaco Summit Airport-L77. 

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 14.635.155 liều: Mũi 1 là 8.963.969 liều; Mũi 2 là 5.671.186 
liều cách trị sùi mào gà. 
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