
2 người ở Hà Nội mắc COVID-19 khi vừa về nước, cả nước thêm 11 ca  

(Thứ tư, 07/04/2021 18:14) 

 

Hai thanh niên ở Hà Nội vừa từ Anh về nước, phát hiện mắc COVID-19 trong khu cách ly tại Hưng 
Yên. 

 

Bộ Y tế lúc 18h ngày 7/4 cho biết, 12 giờ qua, Việt Nam phát hiện 11 ca mắc COVID-19 mới, tổng số 
bệnh nhân ở nước ta nâng lên 2.659. 

11 ca mắc mới (BN2649-2659) là các ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bình Dương (2), Hưng Yên 
(2), Đà Nẵng (1), Ninh Bình (4) và TP. HCM (2). Cụ thể: 

- CA BỆNH 2649 (BN2649) ghi nhận tại Bình Dương: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, công dân Việt Nam, 
địa chỉ tại quận Gò vấp, TP HCM. 

- CA BỆNH 2650 (BN2650) ghi nhận tại Bình Dương: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, công dân Việt Nam, 
địa chỉ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Ngày 4/4, BN2649-2650 từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 và được 
cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 6/4 dương tính với 
SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. 

- CA BỆNH 2651 (BN2651) ghi nhận tại Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa 
chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

- CA BỆNH 2652 (BN2652) ghi nhận tại Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa 
chỉ tại quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 

Ngày 4/4, BN2651-2652 từ Anh nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0056 và được cách 
ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên. Kết quả xét nghiệm ngày 6/4 dương tính với SARS-
CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 
Đông Anh. 

- CA BỆNH 2653 (BN2653) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 22 tuổi, công dân Việt Nam, địa 
chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ngày 5/4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà 
Nẵng trên chuyến bay VN319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết 
quả xét nghiệm ngày 6/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại 
Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 

- CA BỆNH 2654 (BN2654) ghi nhận tại Ninh Bình: Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, công dân Việt Nam, địa 
chỉ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- CA BỆNH 2655 (BN2655) ghi nhận tại Ninh Bình: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, công dân Việt Nam, địa 
chỉ tại quận Bình Thạnh, TP HCM. 

- CA BỆNH 2656 (BN2656) ghi nhận tại Ninh Bình: Bệnh nhân nam, 59 tuổi, công dân Việt Nam, địa 
chỉ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- CA BỆNH 2657 (BN2657) ghi nhận tại Ninh Bình: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa 
chỉ tại Quận Gò Vấp, TP HCM 



Ngày 6/4, BN2654-2657 từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5417 và được cách 
ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 6/4 dương tính với SARS-
CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 
Đông Anh. 

- CA BỆNH 2658 (BN2658) ghi nhận tại TP HCM: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch 
Singapore. 

- CA BỆNH 2659 (BN2659) ghi nhận tại TP HCM: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch 
Pakistan. 

 

Hôm nay, 7/4, phát hiện thêm 11 ca mắc COVID-19 mới. 

Ngày 3/4, BN2658-2659 từ Dubai nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được 
cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 5/4 dương tính với SARS-
CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. 

Hiện có hơn 36.700 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe 
(cách ly). Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, có thêm 7 
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh ở nước ta lên 2.429. Trong số các 
bệnh nhân đang điều trị, có 50 người đã chuyển âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-3 lần. 

7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN2502-BN2578-BN2577-BN2367-BN2537-BN2406-BN1882 

 

• suimaoga 

• thuốc chữa sùi mào gà 

• thuốc trị sùi mào gà của thái lan 

• thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu 

https://suimaoga.webflow.io/
https://suimaoga.webflow.io/posts/thuoc-khang-sinh-tri-sui-mao-ga-co-nhung-loai-nao-va-gia-bao-nhieu
https://suimaoga.webflow.io/posts/thuoc-boi-sui-mao-ga-cua-thai-lan-hieu-qua-nhanh-chong
https://suimaoga.webflow.io/posts/thuoc-chua-sui-mao-ga-giai-doan-dau-hieu-qua-tai-nha


• podophyllin 25 

• cách chữa sùi mào gà 

• podophyllin 25 thái lan 

• tôi đã chữa khỏi sùi mào gà 

• đã có ai khỏi sùi mào gà chưa 

• cách chữa bệnh sùi mào gà 

• chữa sùi mào gà ở hậu môn 

• thuốc chữa sùi mào gà của nhật 

• mua thuốc podophylin 25 ở hà nội 

• mua thuốc podophyllin 25 tại tphcm 

• sùi mào gà ở rãnh quy đầu 

• podophyllin 25 ở phú yên 

• thuốc chữa sùi mào gà ở nữ 

• chữa sùi mào gà ở bệnh viện bạch mai 

• thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu 

• thuốc chữa sùi mào gà của thái lan 

• thuốc chữa sùi mào gà của thái lan 

• mẹo chữa sùi mào gà 

• chữa sùi mào gà bằng khoai tây 

• thuốc chữa sùi mào gà ở miệng 

• chữa sùi mào gà ở phụ nữ mang thai 

• nhà thuốc bình tâm 

• thuốc trị mụn cóc 
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• imiquimod 

• vợ bị sùi mào gà thì chồng có bị không 

• chữa sùi mào gà ở dương vật 

• đốt sùi mào gà bằng laser co2 

• chữa sùi mào gà bao lâu thì khỏi 

• chữa sùi mào gà bằng lá trầu không 

• thuốc acid trichloracetic 80 

• chi phí đốt sùi mào gà 

• sùi mào gà hậu môn 

• sùi mào gà ở bộ phận sinh dục nữ 

• chữa sùi mào gà bằng thuốc kháng virus 

• sùi mào gà nên đốt hay bôi thuốc 

• sùi mào gà cổ tử cung 

• sùi mào gà ở vùng kín nữ 

• chữa sùi mào gà ở âm vật 

• hình ảnh sùi mào gà ở cổ tử cung 

• hình ảnh sùi mào gà ở dương vật 

• chữa sùi mào gà ở dương vật 

• sùi mào gà kiêng gì 

• chữa sùi mào gà bằng lá tía tô 

• chữa sùi mào gà bằng tỏi 

• kinh nghiệm chữa sùi mào gà 

• thuốc kháng sinh trị sùi mào gà 
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• mua thuốc podophyllin 25 ở đâu 

• thuốc bôi sau sinh đốt sùi mào gà 

• sùi mào gà giai đoạn đầu 

• acid trichloracetic 80 

• thuốc dermovate 

• mụn cóc ở chân 

• bệnh sùi mào gà có dễ chữa không 

• hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu 

• hình ảnh sùi mào gà ở nam giới 

• bệnh sùi mào gà nhẹ 

• hình ảnh sùi mào gà hậu môn 

• hình ảnh sùi mào gà ở cuống lưỡi 

• thời gian ủ bệnh sùi mào gà 
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