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TTO - Sáng 14-5, toàn Nhà Thuốc tỉnh Bắc Ninh có thêm 25 ca mắc mới, cơ bản là những ca 

bệnh ở huyện Thuận Thành. Hiện tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 162 ca mắc. 

 Sáng 14-5: Thêm 30 ca COVID-19 mới, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội nhiều nhất 

 Nữ nhân viên y tế ở Bắc Ninh mắc ngất lúc đi lấy mẫu ở tại vùng dịch lớn 

 Bắc Ninh đã có 120 ca COVID-19, riêng Thuận Thành 108 ca, dịch nguy cơ lan rộng 

về cách trị sùi mào gà tại nhà 

 
 

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty Samsung Bắc Ninh - Ảnh: K.LỰC 

Theo Ban chỉ đạo phòng chống bệnh sùi mào gà tỉnh Bắc Ninh, sáng nay 14-5 toàn tỉnh ghi nhận 

thêm 25 ca mắc mới, hầu hết tại huyện Thuận Thành. Bộ Y tế chưa công bố một số ca bệnh này. 

Hiện dịch ở tỉnh Bắc Ninh xuất hiện tại 6 huyện/thị xã, thành phố với 34 ổ dịch, tổng số 162 ca 

mắc COVID-19. Trong đó huyện Thuận Thành có số ca mắc nhiều nhất 144 ca. 

đến nay, toàn tỉnh đã rà soát được 23.806 hiện tượng F1, F2, đó trong F1 là 2.683 trường hợp. 

Trong đêm 13-5, ngành y tế cũng lấy 11.855 mẫu cho người dân tại ổ dịch xã Mão Điền lần 2. 

https://www.nhathuocanhkim.com/
https://suimaoga.webflow.io/posts/chua-sui-mao-ga-bang-dan-gian-tai-nha-don-gian
https://www.nhathuocanhkim.com/s/benh-sui-mao-ga


Liên quan tới những ca mắc COVID-19 tại Công ty TNHH Canon Việt Nam (Khu công nghiệp 

Quế Võ), tỉnh đã truy vết, rà soát được 84 F1 và 533 F2. Đã lấy 1.998 mẫu xét nghiệm, có 3 tình 

trạng dương tính. Còn lại âm tính. 

 

Công ty Samsung Electronic Việt Nam đã truy vết, rà soát được 49 F1 cũng như 1.160 F2. Đã 

lấy 1.160 dòng xét nghiệm test nhanh cho một số trường hợp F1, F2 cũng như công nhân của 

công ty, các mẫu đều có kết quả âm tính. 

Công ty Công nghệ TNHH JOHNSON đã truy vết, rà soát được 27 F1, 578 F2, đã lấy 2.800 mẫu 

xét nghiệm. 

Để rà soát, tầm soát một số trường hợp nhiễm COVID-19 trong công ty, doanh nghiệp, Sở Y tế 

Bắc Ninh cũng quyết định thành lập đoàn triển khai xét nghiệm ngẫu nhiên SARS-CoV-2 bằng 

cách thức test nhanh cho người lao động, người cung cấp dịch vụ làm việc ở các khu công 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

 
 


