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Tác phẩm

1 Những ngƣời Mẹ hiền

4

Phòng chống -chiến thắng Covid
19

5 Phút giải lao

6

Cụ già khuyết tật ký nhận tiền hỗ
trợ

7 Ngày tựu trƣờng
8 Bến xe buýt những ngày dịch

9

Chung tay quyết thắng, phòng
chống đại dịch Covid-19

10 Đẩy lùi Covid 19

Diễn giải
Các Bác sĩ, Điều dƣỡng thay mẹ của bé chăm sóc bé sau khi
sinh mổ, tại phòng săn sóc đặc biệt - Bệnh viện đa khoa Khu
vực tỉnh An Giang, trong những ngày giãn cách toàn xã hội.
Chốt an ninh biên giới của bộ đội biên phòng An Giang trên
tuyến biên giới Kampuchea trong mùa dịch Cvic19
Nhà bạt dã chiến, cửa khẩu QT Hữu Nghị Lạng Sơn. Do các
chiến sĩ Quân y bộ đội Bên phòng, đo nhiệt độ cơ thể cho
ngƣời dân qua lại. Mùa dịch Covid-19
Phóng sự ảnh về hành trình phòng chống của Bình Thuận khi
dịch covid đƣợc phát hiện tại Bình Thuận (bn 34 ) ngày nhận
bằng khen của bộ Y tế về phòng chống covid 19 của Bình
Ngƣời đàn ông này chƣa bao giờ biết kỹ thuật phun thuốc. Anh
có bằng thạc sĩ y khoa, là Phó Trƣởng Khoa PC HIV/AIDS của
CDC Bình Thuận. Tình huống khẩn cấp, anh đƣợc điều động
thành thợ phun thuốc và rành nghề. Mỗi thợ phun đều toát mồ
hôi giữa cái nóng Bình Thuận và vết hằn trên mặt do dây đeo
Chung tay chia sẻ yêu thƣơng trong mùa dịch covid 19 tại Hàm
Thuận Nam,Bình Thuận
vào ngày 13 /5/2020.
Ngày Tựu Trƣờng
Bến xe buýt những ngày dịch Covid
Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng
mới viruts Corona( Covid-19) đang diển biến phức tạp.Trên thế
giới và cả nƣớc ta nói chung,tỉnh Đắk Lăk nói riêng đang
chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do
chủng mới của virus Corona (Covid-19)
Nhằm giúp bà con có Đạo an tâm khi đến hành lễ, Nhà thờ
Giáo xứ Xuân Long, TT Dầu Giây tổ chức phun thuốc , khử
trùng trong Nhà thờ và khuôn viên Giáo xứ.
Tác phẩm đƣợc thực hiện ngày 21/03/2020.

11 Kỷ niệm đẹp trong đời

Lê Hữu Thiết (Hữu
Thiết)

12 Nghĩa tình hạt gạo ATM

Trần Hữu Cƣờng

13 Tiêm chủng trong mùa dịch

Vũ Tiến Chƣơng

14 Giãn cách xã hội

Hoàng Quốc Vĩnh

15 Nghiên cứu vắc-xin

Hoàng Quốc Vĩnh

16 06- Ngƣời thợ mỏ thời COVID

Bùi Đăng Thanh

Đôi bạn trẻ đến Nhà thờ làm phép cƣới với những chiếc khẩu
trang đủ màu.
Đồng Nai
Ảnh đơn
Tác phẩm ra đời 27/03/2020 - trƣớc giờ thực hiện Chỉ thị 16
của Thủ Tƣớng.
Ngày 18-4-2020. Cây ATM gạo nghĩa tình do tỉnh đoàn phối
hợp với doanh nhân trẻ Đồng Nai. Đƣợc UBND phƣờng cấp
thẻ cho ngƣời có hoàn cảnh khó khăn, già lão, neo đơn, khuyết
tật đƣợc nhận 3kg gạo cùng một số nhu yếu phẩm khác nhƣ:
Đồng Nai
Ảnh bộ
trứng gà, mì gói, mắm, nƣớc tƣơng. Ngƣời đến lãnh ngồi cách
nhau 2m phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trƣớc khi nhận
quà. Lực lƣợng tình nguyện làm việc với tinh thần hòa nhã,
thân thiện, vui vẻ với ngƣời nhận quà.
Ngày 13/5/2020 tại trung tâm y tế huyện Tân Phú tỉnh Đông
Nai , đã tổ chức đợt tiêm chủng vắc- xin ngừa viêm não nhật
bản cho các bé trong độ tuổi. Đây là đợt tiêm (vét) cho các bé
Đồng Nai
Ảnh bộ còn lại trong đợt tiêm đầu tháng (ngày 5-6/5/2020)...vì trong
thời gian dịch covid còn diễn biến phức tạp . Nên tất cả các bé
và phụ huynh đến trung tâm đều phải đeo khẩu trang và thực
hiên đúng theo các quy trình phòng chống dịch bệnh....
Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tƣớng Chính phủ về thực hiện
cách ly xã hội, Trong ảnh là ngƣời dân có hoàn cảnh khó khăn
tại xã Hà Tây huyện Chƣ Pah, Gia Lai đƣợc nhận gạo, dầu ăn,
Gia Lai
Ảnh đơn
mì tôm...của nhóm thiện nguyện. Thực hiện đúng chỉ đạo của
Thủ tƣớng chinh phủ, ngƣời dân xếp hàng đúng khoảng cách
khi nhận hàng thiết yếu.
Gia Lai
Ảnh đơn Hoạt động nghiên cứu vắc- xin tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ: Chống dịch nhƣ
chống giặc. Vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất. Cty than
Hà Lầm luôn đặt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho công
Ảnh đơn 3
nhân vừ duy trì phát triển khai thác than làm giàu cho tổ quốc.
Hà Nội (lấy từ bộ số
Thời COVID, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho thợ mỏ càng
32)
đƣợc quan tâm coi trọng.
Bộ ảnh: Ngƣời thợ mỏ thời COVID là những khoảnh khắc cảm
xúc đẹp khi tôi đến với Ngƣời thợ mỏ Hà Lầm. 27/5/2020

17 06- Ngƣời thợ mỏ thời COVID

18 Bệnh nhân Covid 19
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Cuộc sống bên trong cơ sở cách ly
ở Lào Cai

20 Phát gạo tại nhà thờ lớn
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Cận cảnh khu cách ly Viện Huyết
học - Truyền máu Trung ƣơng

Cuộc sống hằng ngày của ngƣời
22
dân xóm chạy thận mùa dịch

Bùi Đăng Thanh

Hà Nội

Ảnh đơn 8
(lấy từ bộ số
32)

Hoàng Giang Huy

Hà Nội

Ảnh đơn

Hoàng Giang Huy

Hà Nội

Ảnh bộ

Hoàng Giang Huy

Hà Nội

Ảnh đơn

Bùi Cƣơng Quyết

Hà Nội

Ảnh bộ

Hà Nội

Ảnh đơn 7
(lấy từ bộ số
15)

Bùi Cƣơng Quyết

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ: Chống dịch nhƣ
chống giặc. Vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất. Cty than
Hà Lầm luôn đặt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho công
nhân vừ duy trì phát triển khai thác than làm giàu cho tổ quốc.
Thời COVID, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho thợ mỏ càng
đƣợc quan tâm coi trọng.
Bộ ảnh: Ngƣời thợ mỏ thời COVID là những khoảnh khắc cảm
xúc đẹp khi tôi đến với Ngƣời thợ mỏ Hà Lầm. 27/5/2020
Bệnh nhân nữ đang đƣợc chữa trị tại khu cách ly đặc biệt bệnh
viện Nhiệt Đới TW
Ngƣời tập thể dục, nhảy múa để "có sức phòng virus corona",
ngƣời tranh thủ học ngoại ngữ không để thời gian "chết" trong
14 ngày cách ly.
Ngƣời dân xếp hàng chờ nhận gạo từ nhà thờ lớn trong dịp diễn
ra dịch Covid 19
Viện Huyết học và Truyền máu Trung ƣơng hiện đang cách ly
tại chỗ 45 ngƣời liên quan bệnh nhân COVID-19 số 237, là du
khách ngƣời Thụy Điển dƣơng tính với COVID-19 có đến Viện
Huyết học - Truyền máu Trung ƣơng. Đến nay, kết quả xét
nghiệm các trƣờng hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân đều có
kết quả âm tính và đang đƣợc tiếp tục cách ly theo quy định.
Sau khi Bệnh viện Bạch Mai đƣợc cách ly toàn bộ ngày
28/3/2020 để phục vụ công tác khoanh vùng dập dịch COVID19, những ngày qua, các bệnh nhân điều trị ngoại trú tại xóm
chạy thận 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội)
không khỏi lo lắng vì họ có sức đề kháng kém hơn ngƣời bình
thƣờng, cuộc sống vốn đã rất khó khăn nay vì dịch bệnh lại
càng chồng chất khó khăn, trong khi họ vẫn phải duy trì cuộc
sống hằng ngày, không thể trở về quê nhà, cũng không thể bỏ
ngang lịch điều trị. Bất kể dịch bệnh đang diễn biến phức tạp,
họ vẫn phải ngày ngày vào Bệnh viện Bạch Mai để chạy thận
nhân tạo theo lịch điều trị. Nhằm giúp cho các bệnh nhân vẫn
đảm bảo đúng lịch điều trị và không lây nhiễm dịch bệnh, cơ
quan chức năng đã mở lối đi riêng với các quy trình kiểm tra
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Những chuyến tàu mùa dịch
COVID-19

24 Niềm vui ngày trở về

25

Sơn Lôi phát thanh trực tiếp Lễ
phục sinh 2020

Triển khai xét nghiệm nhanh
26 COVID-19 tại chợ đầu mối nông
sản lớn nhất Hà Nội

Bùi Cƣơng Quyết

Hà Nội

Bùi Cƣơng Quyết

Hà Nội

Bùi Cƣơng Quyết

Hà Nội

Bùi Cƣơng Quyết

Hà Nội

Thực hiện chỉ thị 16 CT-TTg của Thủ tƣớng chính phủ về về
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày
1/4 đến 15/4/2020, ngành đƣờng sắt thực hiện chỉ 1 chuyến tàu
tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và ngƣợc lại với đôi tàu
khách duy nhất SE3/SE4 hoạt động. Tàu hỏa Bắc – Nam đang
là phƣơng tiện tối ƣu nhất cho nhiều hành khách khi cần di
Ảnh bộ chuyển trong bối cảnh xe khách và xe taxi không đƣợc hoạt
động và máy bay thì chỉ hoạt động hạn chế. Hành khách khi đi
tàu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định khai báo y tế, khi lên
tàu phải kiểm tra thân nhiệt và đảm bảo đứng cách nhau 2 m
trong quá trình làm thủ tục. Trong quá trình đi, các tổ tiếp viên
trên tàu phải kiểm tra khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt hành
khách khi có bất thƣờng, thực hiện giãn khách tại các toa, đảm
Chiều 2/3/2020, 30 ngƣời trở về từ tâm dịch Vũ Hán (Trung
Quốc) đã hoàn thành thời gian cách ly tại Bệnh viện Bệnh
Nhiệt đới Trung ƣơng. Sau khi về nhà, các bác sĩ sẽ tƣ vấn và
Ảnh đơn
hƣớng dẫn mọi ngƣời tiếp tục tự cách ly và theo dõi sức khỏe.
Trong ảnh: Mẹ con chị Nguyễn Chu Ứng Ngọc (quê ở Tiền
Giang) chào tạm biệt y, bác sĩ khi đƣợc trở về nhà sau thời gian
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19, tối 12/4/2020, tại nhà thờ Giáo xứ Hữu Bằng, Giáo phận
Ảnh đơn 6
Bắc Ninh, nơi có hai họ đạo là Bảo Ngọc và Bá Cầu với 1.300
(lấy từ bộ số
giáo dân (thuộc xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh
14)
Phúc) đã tổ chức Lễ phục sinh 2020 với hình thức phát thanh
trực tiếp, không tập trung đông ngƣời trong nhà thờ.
Ngày 18/4/2020, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Trung tâm kiểm
soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tổ chức lấy mẫu xác xuất, xét
Ảnh bộ nghiệm nhanh COVID-19 cho hơn 200 ngƣời là cán bộ, nhân
viên và các tiểu thƣơng kinh doanh tại chợ Long Biên (quận Ba
Đình) - chợ đầu mối nông sản lớn nhất của thành phố.

COVID-19: Chính thức dỡ bỏ cách
ly Bệnh viện Bạch Mai

Bùi Doãn Tấn

Hà Nội

Bùi Lâm Khánh

Hà Nội

Chử Thị Dung

Hà Nội

30 Áo xanh

Đặng Văn Tú

Hà Nội

31 Trong vòng cách ly

Đặng Văn Tú

Hà Nội
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Tổng Bí thƣ, Chủ tịch nƣớc
Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội
nghị cán bộ toàn quốc về tình hình,
28
nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống
dịch COVID-19 Ảnh: Lê Trí
Dũng
29 Giờ tin học ở trƣờng

Vào hồi 00 giờ ngày 12/4/2020, tại Hà Nội, lực lƣợng chức
năng chính thức dỡ cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai
sau 14 ngày thực hiện cách ly theo quy định. Căn cứ tình hình
thực tế, quận Đống Đa đã ra quyết định kết thúc việc cách ly y
tế đối với Bệnh viện Bạch Mai để bệnh viện tiếp tục thực hiện
Ảnh đơn 4
công tác khám chữa bệnh bình thƣờng. Sau khi kết thúc cách
(lấy từ bộ số
ly, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục thực hiện tuân thủ các biện
25)
pháp giám sát và phòng, chống dịch COVID-19 theo hƣớng
dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 963/QĐ - BYT ngày
18/3/2020; Chỉ thị 06/CT - BYT ngày 28/3/2020 của Bộ Y tế
về việc tăng cƣờng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
trong các cơ sở y tế. Ảnh: Doãn Tấn
Ngày 23/4/2020, tại Trụ sở Trung ƣơng Đảng, Bộ Chính trị tổ
chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, nhiệm vụ, giải
pháp phòng, chống dịch COVID-19, ổn định phát triển kinh tế Ảnh đơn
xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thƣ, Chủ
tịch nƣớc Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Ảnh: Lê Trí Dũng
Ảnh đơn Lên lớp sau những ngày cách ly xã hội
Hình ảnh hai nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ xanh đi vào xem xét
khu bệnh viện dã chiến để sẵn sàng cho những tình huống xấu
Ảnh đơn
nhất. Ảnh chụp tại bệnh viện Bạch Mai trong những ngày bị
phong tỏa.
Bộ ảnh ghi lại những hoạt động của các nhân viên y tế trung
tâm Phục Hồi Chức Năng - Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày
bị phong tỏa và cách ly. Tại thời điểm bị cách ly trung tâm vẫn
còn 18 bệnh nhân nặng có nguy cơ nhiễm Covid 19 cao trong
khi ngƣời nhà của bệnh nhân bị đƣa đi cách ly ở bên ngoài,
toàn bộ nhân viên y tế của trung tâm thực hiện chăm sóc toàn
Ảnh bộ
diện từ thăm khám, tập luyện hàng ngày đến chăm sóc vệ sinh
cá nhân, lo cho bệnh nhân từng bữa cơm, giấc ngủ coi bệnh
nhân nhƣ ngƣời nhà của chính mình. Thƣờng trực 24/24h trong
suốt 14 ngày không quản khó khăn, nguy hiểm. Toàn bộ nhân
viên y tế của trung tâm đã cùng nhau vƣợt qua khó khăn để
hƣớng tới ngày trung tâm và bệnh viện đƣợc gỡ bỏ phong tỏa
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Quân đội chung tay phòng chống
COVD 19

Đinh Quang Tiến

Hà Nội

Ảnh bộ
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Xét nghiệm Virus SARS-CoV-2
dã chiến trong cộng đồng.

Đỗ Thị Tuyết Mai

Hà Nội

Ảnh bộ
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Những công dân Việt Nam từ tâm
dịch Vũ Hán trở về

Dƣơng Giang

Hà Nội

Ảnh bộ

Dƣơng Giang

Hà Nội

Ảnh đơn

Hoàng Hải Thịnh

Hà Nội

Ảnh đơn

Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc
35 kiểm tra công tác phòng, chống
dịch COVID-19
Cảm ơn các bác sỹ và nhân dân
36
Việt nam

Thực hiện chỉ thị của Thủ tƣớng Chính phủ chống dịch nhƣ
chống giặc. Theo chỉ lệnh của thủ trƣởng Bộ Quốc phòng, thủ
trƣởng Tổng Cục Hậu cần. Các đơn vị, doanh nghiệp trong
toàn quân thực hiện " Nhiệm vụ kép " vừa sản xuất kinh doanh
vừa chung tay chống dịch trên phƣơng châm bốn tại chỗ. Công
ty TNHH MTV Tổng công ty 28 thuộc Tổng cục Hậu cần Bộ
Quốc phòng đƣợc giao nhiệm vụ sản xuất khẩu trang phục vụ
bộ đội và tham gia xuất khẩu cũng nhƣ trao tặng Sứ quán Việt
nam ở Mỹ và các nƣớc Châu Âu. Tác giả xin gửi bộ ảnh "
Quân đội chung tay phòng chống Covid 19 " đƣợc chụp tại
Xƣởng sản xuất quân trang Chi nhánh Hà nội - Công ty TNHH
MTV Tổng Công ty 28 Tổng cục Hậu cần BQP.
Trong ngày 31/3, các trạm dã chiến xét nghiệm nhanh COVID19 tại Hà Nội đã đƣợc xếp đặt xong và phục vụ việc lấy mẫu
xét nghiệm cho ngƣời dân các phƣờng xung quanh bệnh viện
Bạch Mai. Ngay sau đó, thành phố sẽ xét nghiệm mở rộng tại
các bệnh viện trên địa bàn và những nơi đông ngƣời.. Đây là bộ
test do Hàn Quốc sản xuất và đang sử dụng, thông qua lấy mẫu
máu, cho kết quả trong khoảng 10 phút với độ chính xác cao và
thông báo ngay cho ngƣời dân kèm giấy chứng nhận kết quả./.
5h04 phút, ngày 10/2/2020, chuyến bay của hãng hàng không
Vietnam Airlines đã đƣa 30 công dân Việt Nam từ ổ dịch Vũ
Hán (Trung Quốc) về Cảng hàng không sân bay Vân Đồn
(Quảng Ninh). Để đảm bảo an toàn và ngăn chặn dịch bệnh
viêm đƣờng hô hấp cấp do virus SARS - CoV-2 gây ra, ngay
sau khi xuống máy bay lực lƣợng chức năng tiến hành khử
khuẩn cho ngƣời và phƣơng tiện trƣớc khi đƣa lên xe ô tô về
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ƣơng cơ sở 2 (xã Kim Chung,
huyện Đông Anh, Hà Nội) để áp dụng các biện pháp cách ly,
theo dõi và điều trị. Sau 14 ngày cách ly, các công dân cùng phi
hành đoàn đều cho kết quả âm tính với virus SARS - CoV-2.
Ảnh: Dƣơng Giang - TTXVN
Chiều 22/3/2020, tại Hà Nội, Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc
kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc
phòng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Một khách du lịch ngƣời Pháp bày tỏ sự cảm phục khi đƣợc
chữa khỏi bệnh Corona virus

Theo chân y, bác sỹ chăm sóc và
37 thăm khám bệnh nhân nhiễm
Covid-19

Di tích tại Hà Nội tạm dừng hoạt
38 động để tiến hành khử trùng,
phòng dịch COVID-19
Phố vắng khi Hà Nội thực hiện
39
giãn cách xã hội

Hoàng Mạnh Thắng

Hà Nội

Ảnh bộ

Lƣơng Viết Sơn Tùng

Hà Nội

Ảnh đơn

Nguyễn Anh Tuấn

Hà Nội

Ảnh đơn

40

Cuộc sống bên trong tâm dịch Sơn
Lôi những ngày phong toả

Nguyễn Duy Hiệu

Hà Nội

Ảnh bộ
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Phi hành đoàn bặc biệt lên đƣờng
tới Mỹ đón ngƣời Việt trở về

Nguyễn Duy Hiệu

Hà Nội

Ảnh đơn

42 Cách ly Bạch Mai

Nguyễn Khánh

Hà Nội

Ảnh đơn

43 Tập luyện thể dục giữa khu cách ly

Nguyễn Khánh

Hà Nội

Ảnh đơn

44 Chuyến tàu cuối cùng

Nguyễn Phong Sơn

Hà Nội

Ảnh đơn

Thủ tƣớng họp trực tuyến với lãnh
45 đạo G20 về về ứng phó dịch
COVID-19

Nguyễn Quang Hiếu

Hà Nội

Ảnh đơn

Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc dự
46 Lễ phát động toàn dân ủng hộ
phòng, chống dịch COVID-19

Nguyễn Quang Hiếu

Hà Nội

Ảnh đơn

Tại Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông
Anh, thành phố Hà Nội), vào những ngày cao điểm của thời
gian diễn ra dịch Covid-19 luôn có hàng chục bệnh nhân nhiễm
virus SARS-CoV-2. Những y, bác sĩ hàng ngày luôn trong tình
trạng đƣợc trang bị kín mít với những bộ đồ bảo hộ để tiếp xúc,
cấp phát thuốc và thăm khám cho những bệnh nhân dƣơng tính
với virus.
Trong ngày 10/3, nhiều di tích tại Hà Nội nhƣ Nhà tù Hỏa Lò,
Văn Miếu - Quốc Tử Giám... đều tạm dừng hoạt động để tiến
hành khử trùng, phòng dịch COVID-19.
Phố Tạ Hiện vắng vẻ ngày 4/4/2020
Xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là nơi ghi nhận 6 ca
nhiễm Covid-19 trong giai đoạn dịch đầu tiên của Việt Nam.
Ngày 12/3, UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cách ly toàn bộ
xã Sơn Lôi để dập dịch. 12 chốt chặn tại các đƣờng dẫn vào xã
đƣợc dựng lên, lực lƣợng an ninh, y tế túc trực 24/24 để đảm
bảo thực hiện tốt cách ly. Trong 20 ngày, ngƣời dân Sơn Lôi
sinh hoạt, lao động với một niềm tin tuyệt đối rằng họ sẽ trực
tiếp chiến thắng Covid-19.
Ngày 7/5, 29 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay VNA879 đã lên đƣờng tới San Francisco (Mỹ) để đón công dân
Việt Nam trở về. Đây là chuyến bay đầu tiên của một hãng
hàng không Việt đến Mỹ, kéo dài 33 tiếng.
Một điều dƣỡng của Bệnh viện Bạch Mai đang nhìn xuống
đƣờng phố trong những ngày cả bệnh viện bị cách ly
Ngƣời dân cách ly tập trung tại Trƣờng Quân sự tỉnh Lào Cai
đang tập thể dục
Những du khách Trung Quốc cuối cùng rời khỏi Việt Nam
bằng đƣờng sắt trên con tàu liên vận giữa Hà Nội và Nam
Hội nghị trực tuyến thƣợng đỉnh G20 về ứng phó dịch COVID19 diễn ra từ 19- 21h ngày 26/3 (giờ Việt Nam) theo sáng kiến
của nƣớc Chủ tịch G20 Saudi Arabia, đã thông qua Tuyên bố
chung G20.
Ngày 17/3, Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động toàn
dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung
ƣơng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức.

47 Bài ca chiến thắng

48 Nghiêm túc học online

Nguyễn Thanh Tùng

Hà Nội

Ảnh đơn

Thông điệp lạc quan vào chiến thắng của ngƣời dân Viet Nam
trong những ngày cả nƣớc chống dịch COVID 19. Cảm ơn
nghệ sỹ kèn Saxophne Quyền Văn Minh và khách sạn Sofitel
Metropole đã tạo điều kiện để chụp bức ảnh này.

Nguyễn Thị Ngọc
Thanh

Hà Nội

Ảnh đơn

Con, cháu trong gia đình trong giờ học thời covid

Binh chủng Hoá học thực hiện tiêu
49 độc khử trùng tại Bệnh viện Bạch
Mai

Nguyễn Tiến Anh
Tuấn

Hà Nội

Ảnh bộ

50

CDC Hà Nội - Những thợ săn
Covid

Nguyễn Tiến Anh
Tuấn

Hà Nội

Ảnh bộ
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Chăm sóc trẻ sơ sinh giữa đại dịch
Covid 19 ở Việt Nam

Nguyễn Tuấn Nhạc

Hà Nội

Ảnh bộ

Nông Việt Linh

Hà Nội

Ảnh đơn

Khu vực kiểm tra nhanh kháng thể
ngoài cộng đồng của CDC Hà Nội
52
nhằm phát hiện sớm cá nhân mắc
Covid-19

Tối ngày 28/3/2020, Binh chủng Hoá học đã huy động 10 xe
chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến phun tiêu độc,
khử trùng toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai, nơi đƣợc ghi nhận là ổ
dịch Covid-19 lớn nhất Việt Nam với 12 ca dƣơng tính Covid19.
CDC Hà Nội thực sự là những chiến sĩ ở tuyến đầu phòng
chống đại dịch khi có mặt ở tất cả các điểm nóng, ổ dịch của
Hà Nội. Họ chính là những thợ săn Covid, là lớp màng thanh
lọc, là lá chắn sống ngăn chặn dịch bệnh SARS-COV2 lây lan
Những tấm ảnh đƣợc chụp ngày 6 tháng 5 năm 2020 ở bệnh
viện phụ sản trung ƣơng cảnh những hộ lý mang tấm chắn nhựa
chắm sóc các trẻ sơ sinh mang tấm chắn nhựa nhƣ một biện
pháp phòng ngừa chống lại sự lây lan của coronavirus COVIDKhu vực kiểm tra nhanh kháng thể ngoài cộng đồng của CDC
Hà Nội nhằm phát hiện sớm cá nhân mắc Covid-19.
Với tinh thần “chống dịch nhƣ chống giặc”, ngƣời lính biên
phòng nhƣ những 'vành đai sống' trên các tuyến biên giới khắp
Tổ quốc ngăn chặn dịch Covid-19 tràn vào nƣớc ta.

53

'Lá chắn sống' ngăn chặn dịch nơi
biên cƣơng tổ quốc

Nông Việt Linh

Hà Nội

Ảnh bộ

Ngay từ những ngày đầu khi dịch Covid-19 mới bùng phát,
toàn lực lƣợng Bộ đội nói chung và lính biên phòng nói riêng
trên khắp mọi miền tổ quốc đã nỗ lực vƣợt qua gian khổ để
thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới, phòng, chống, ngăn
chặn dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Bên cạnh đó họ cũng là
chỗ dựa vững chắc cho nhân dân khi lo từng bữa ăn, giấc ngủ
cho nhân dân trong các khu cách ly tập trung để phòng, chống
dịch Covid-19 lan rộng trong cộng đồng.

Chuyến charter đặc biệt của hãng hàng không Vietnam Airlines
bay thẳng vào tâm dịch Vũ Hán giải cứu 30 công dân Việt Nam
đang mắc kẹt tại đây trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan
rộng.

54 Nhiệm vụ HVN68

Nông Việt Linh

Hà Nội

Ảnh bộ

Đêm 9/2/2020, chuyến bay HVN68 của hãng hàng không quốc
gia Việt Nam, Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay Nội Bài
mang theo hàng cứu trợ của Chính phủ Việt Nam, 11 công dân
Trung Quốc tới tâm dịch Vũ Hán và chiều về thực hiện nhiệm
vụ đƣa 30 công dân Việt Nam về nƣớc an toàn.
Vƣợt qua nỗi sợ hãi, phi hành đoàn gồm 15 ngƣời, trong đó có
tới 3 bác sĩ thực sự là những chiến binh dũng cảm. Họ thực
hiện nhiệm vụ có lẽ trƣớc đây chƣa từng làm, bay thẳng vào
tâm dịch của thế giới nơi số lƣợng ngƣời nhiễm và chết tăng
Sau nhiều ngày bị cách ly để phòng dịch, rạng sáng ngày 12?4,
toàn bộ bệnh viện Bạch Mai đƣợc dỡ bỏ phong tỏa trong niềm
vui sƣớng vỡ òa của các y bác sĩ cũng nhƣ bệnh nhân tại đây.
Nụ cƣời của phi công Vietnamairlines sau khi thực hiện thành
công chuyến bay đƣa 56 ngƣời Việt Nam từ Ukraine về nƣớc
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của cán bộ CDC Hà Nội sau nhiều
ngày làm việc liên tục.

55 Niềm tin chiến thắng

Nông Việt Linh

Hà Nội

Ảnh đơn

56 Nụ cƣời chiến thắng

Nông Việt Linh

Hà Nội

Ảnh đơn

57 Phút nghỉ ngơi của cán bộ CDC

Nông Việt Linh

Hà Nội

Ảnh đơn

Nông Việt Linh

Hà Nội

Ảnh đơn

Phút nghỉ ngơi của chiến sĩ quân đội nhân dân sau nhiều giờ
làm việc liên tục.

Phạm Đình Thành

Hà Nội

Ảnh đơn

Covid dừng đến trƣờng nhƣng việc học vẫn không ngừng

60 Những điều giản dị giữa mùa dịch

Phạm Khánh Huy

Hà Nội

Ảnh đơn

Bên trong khu cách ly đặc biệt
Bệnh viện Nhiệt đới TW2

Phạm Ngọc Thành

Hà Nội

Ảnh đơn

Phạm Ngọc Thành

Hà Nội

Ảnh đơn

Phút nghỉ ngơi của chiến sĩ quân
58 đội nhân dân sau nhiều giờ làm
việc liên tục
Tạm dừng đến trƣờng nhƣng
59
không ngừng việc học

61

62 Đại lễ Phật đản Vesak 2020

Thanh niên tình nguyện mua giúp một ít rau gia vị cho một gia
đình ở trong khu cách ly tại ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội.
Khu cách ly đặc biệt điều trị Covid-19 nằm tại tầng 1 của bệnh
viện Nhiệt đới TW2 (Đông Anh, Hà Nội) là nơi có đầy đủ trang
thiệt bị để điều trị những bệnh nhân nhiễm Covid. Tại đây
ngƣời nhiễm Covid-19 trong và ngoài nƣớc đƣợc điều trị bình
Đại lễ Phật đản theo Phật lịch 2564 - Dƣơng lịch 2020 diễn ra
tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) ngày 30/4, thời điểm Covid-19
còn phức tạp nên thành phần tham dự rút gọn còn 30 chƣ tăng,
tất cả đều đeo khẩu trang.

63

Khu bếp ăn quân đội phục vụ
ngƣời cách ly ở Hà Nội

Phạm Quang Vinh

Hà Nội

64

Thủ đô Hà Nội vắng vẻ trong ngày
cách ly xã hội nhìn từ trên cao

Phạm Quang Vinh

Hà Nội

65

Vệ sinh hàng ngày tại Hạ Lôi, Mê
Linh, Hà Nội

Phạm Quang Vinh

Hà Nội

Phạm Trọng Tùng

Hà Nội

Phạm Trọng Tùng

Hà Nội

Chuyến tàu liên vận cuối cùng
68 sang Trung Quốc trƣớc khi tạm
dừng vì dịch corona

Phạm Trọng Tùng

Hà Nội

69 Hạ Lôi ngày cách ly cuối cùng

Phạm Trọng Tùng

Hà Nội

Bộ đội biên phòng dựng lán trắng
66 đêm canh giữ biên giới Việt Trung
phòng dịch corona
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Các chiến sĩ trắng đêm kiểm soát
COVID-19 trong rét nàng bân

Nhiều suất ăn đƣợc chuẩn bị chu đáo từ 3h sáng, đảm bảo đầy
đủ dinh dƣỡng cho hàng trăm công dân trở về từ Hàn Quốc và
Ảnh bộ
một số quốc gia khác đang đƣợc cách ly theo dõi COVID-19 tại
trƣờng Quân sự (Bộ Tƣ lệnh Thủ đô Hà Nội).
Với tinh thần quyết tâm "chống dịch nhƣ chống giặc", Việt
Nam đã trải qua những ngày cách ly toàn xã hội chƣa có tiền lệ
Ảnh bộ
theo chỉ thị của Thủ tƣớng Chính phủ. Tại thủ đô Hà Nội
đƣờng phố trở lên vắng vẻ, một hiện tƣợng hiếm có từ xƣa đến
Các nhân viên công ty vệ sinh môi trƣờng hàng ngày mặc đồ
Ảnh đơn bảo hộ đi gom rác trong thời gian cả thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà
Nội phải cách ly y tế 28 ngày
Trên dọc tuyến đƣờng biên giới, các chiến sĩ bộ đôi biên phòng
lập lán canh gác ngày đêm ngăn chặn nguy cơ virus corona lan
rộng.
Trong thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus chủng mới
corona đang diễn ra phức tạp tại nhiều nơi, Bộ chỉ huy biên
Ảnh bộ phòng tỉnh Lạng Sơn đã thành lập 85 tổ cơ động, lán trại.
Gần 400 cán bộ chiến sỹ đã đƣợc huy động tăng cƣờng từ tuyến
sau lên cho 3 đồn trọng điểm Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma
triển khai thực hiện ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh
trên biên giới cùng nhƣ chống buôn lậu, vận chuyển gia xúc,
gia cầm đảm bảo an toàn vùng biên.
Dù gặp rất nhiều khó khăn, thời tiết tháng 4 mƣa lạnh thất
thƣờng nhƣng những cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Hà
Ảnh bộ Nội vẫn ngày đêm căng mình bám chốt trực, đảm bảo an toàn
sức khỏe cho ngƣời dân trong những ngày tham gia phòng
chống dịch Covid-19.
Đúng 3h ngày 5/2, chuyến tàu liên vận cuối cùng sang Trung
Quốc đã rời khỏi Việt Nam sau khi Cục Đƣờng sắt Việt Nam
Ảnh đơn 7
và Tổng công ty Đƣờng sắt Việt Nam đã thống nhất với các
(lấy từ bộ số
đơn vị đƣờng sắt Trung Quốc ra quyết định tạm dừng tàu liên
74)
vận giữa hai nƣớc do diễn biến phức tạp của dịch virus corona
(nCoV) ở Trung Quốc.
Trải qua 28 ngày cách ly để dập dịch Covid-19, ngƣời dân thôn
Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) đang mong chờ giây phút dỡ lệnh
Ảnh bộ phong toả vào 0h ngày 6/5 nếu không phát hiện thêm ca mắc
mới nào.

Trang nghiêm lễ thƣợng cờ tại
Quảng trƣờng Ba Đình nhân dịp
70
45 năm ngày thống nhất đất nƣớc
trong mùa dịch COVID-19

ảnh đơn 1 Đúng 6h ngày 30/4/2020 nghi lễ thƣợng cờ tại Quảng trƣờng
(lấy từ bộ số Ba Đình, đƣợc diễn ra nhân dịp 45 năm ngày thống nhất đất
82)
nƣớc (30/4/1975-30/4/2020)

Phạm Trọng Tùng

Hà Nội

71 Cần mẫn, cẩn trọng

Phạm Văn Hùng

Hà Nội

Ảnh đơn

72 Đi chợ ngày cách ly xã hội

Phan Huy Thiệp

Hà Nội

Ảnh bộ

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam
73 (3 tháng tuổi) mắc COVID-19
đƣợc xuất viện.

Trần Công Đạt

Hà Nội

Ảnh đơn

Thủ tƣơng Nguyễn Xuân Phúc,
Phó Thủ tƣớng Vũ Đức Đam
Trƣởng Ban Chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch Covid -19 tại lễ
khai trƣơng nền tảng hỗ trợ tƣ vấn
74
khám chữa bệnh (KCB) từ xa và
ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng
đồng, phòng chống COVID-19 do
Bộ TT&TT và Bộ Y tế tổ chức
sáng ngày 18/4/2020.

Trần Thanh Hải

Hà Nội

Ảnh đơn

Nhân viên y tế lấy mấu xét nghiệm Covid 19 cho ngƣời dân
thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nộ ngày
Bộ ảnh chụp tại chợ Vính Phúc - Quận Ba đình - Hà nội trong
những ngày cách ly XH.
Cùng với các biện pháp nhƣ giãn cách, lập hàng rào và chăng
dây ....nhằm giữ khoảng cách giữa ngƣời mua và bán tại chợ để
hạn chế sự lây lan của Covid thì các tiểu thƣơng tại chợ Vĩnh
Phúc còn sáng tạo ra cách giao hàng và thu tiền bằng cách dùng
sào buộc rổ ( ca) để chuyển thực phẩm và thu tiền của khách
Đây có lẽ là biện pháp đơn giản nhƣng thể hiện sự chấp hành
rất nghiêm túc vê giãn cách XH để ngăn chặn dịch Covid, góp
phần đẩy lùi đại dịch
Cháu bé N.G.L, 3 tháng tuổi (sinh ngày 5/11/2019), ở xã Quất
Lƣu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đƣợc xác định nhiễm
COVID-19 từ bà ngoại P.T.B. Trƣớc đó, bà ngoại của cháu bé
đã tiếp xúc với bệnh nhân dƣơng tính COVID-19 ngày 22/1.
Hai mẹ con bé ở nhà với bà ngoại trong 4 ngày, từ 26/1 đến
29/1.
Sáng 20/2/2020, Bệnh viện Nhi Trung ƣơng thông báo đã điều
trị thành công cho bé gái N.G.L, 3 tháng tuổi đƣợc xác định

Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tƣớng Vũ Đức Đam
Trƣởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 tại
lễ khai trƣơng nền tảng hỗ trợ tƣ vấn khám chữa bệnh (KCB)
từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống
COVID-19 do Bộ TT&TT và Bộ Y tế tổ chức sáng ngày
18/4/2020.

Chiến sĩ công an huyện Mê Linh
75 tham gia phòng chông Covid tại
thôn Hạ Lôi,Mê Linh,Hà Nôi

Trần Thị Thanh Thúy

Hà Nội

Ảnh bộ

Hà Nội những ngày thực hiện giãn
cách xã hội

Tran Thu Ha

Hà Nội

Ảnh bộ

MỘT BUỔI ĐẾN TRƢỜNG
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID77 19 CỦA HỌC SINH THCS
NGUYỄN TRI PHƢƠNG, BA
ĐÌNH, HÀ NỘI.

Trịnh Thắng

Hà Nội

Ảnh bộ

Cờ Tổ quốc tung bay trong thời
78 khắc phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà
Nội) dỡ bỏ cách ly y tế.

Vũ Duy Linh

Hà Nội

Ảnh đơn
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Huyện Mê Linh, TP Hà Nội vào những ngày dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, liên tục có những ca nhiễm trong
cộng đồng liên quan đến bệnh nhân 143. Những chiến sĩ Công
an Mê Linh nhận lệnh lên đƣờng tham gia đảm bảo ANTT tại
các chốt kiểm dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh và toàn huyện
Mê Linh, TP Hà Nội. Có đồng chí tăng cƣờng đột xuất, hành
trang mà anh cùng đồng đội mang theo là 6 điều Bác Hồ dạy
Công an nhân dân, với một trái tim nóng "Vì nƣớc quên thân vì
nhân dân quên mình ", do vậy khi nhận lệnh là lên đƣờng, thậm
chí còn ko kịp mang theo tƣ trang. Ngày lễ 30/4, 01/5 đang đến
gần, nhƣng các anh phải tạm biệt ngƣời thân lên đƣờng làm
nhiệm vụ, đến thôn Hạ Lôi nơi đƣợc coi là tâm dịch của huyện
Mê Linh. Với những bữa cơm đạm bạc, nhƣng thấm đƣợm tình
quân dân, với những đêm trắng do thực hiện nhiệm vụ tuần tra,
bảo vệ các chuyến xe đƣa ngƣời dân đi cách ly, rồi không ngủ
đƣợc do muỗi đốt vì không chăn đệm, không giƣờng
màn....nhƣng các anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã giúp dân
phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid -19. Để những cánh
đồng hoa muôn màu sắc tỏa hƣơng đi khắp muôn nơi, mang lại
sự no ấm, bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Ngƣời dân thủ đô chấp hành tốt chỉ thị 16/CTg về cách ly xã
hội, những ngày này Hà Nội trở nên vắng lặng lạ thƣờng
Sau một thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã
hội phòng chống dịch Covid-19, ngày 04/5/2020 Học sinh các
trƣờng từ THCS trở lên trên địa bàn Hà Nội đi học trở lại để
hoàn thành tiếp chƣơng trình năm học 2019-2020.
Để đảm bảo an toàn trong môi trƣờng giáo dục, Trƣờng THCS
Nguyễn Tri Phƣơng quận Ba Đình TP Hà Nội đã triển khai tổ
chức nhiều biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút Covid-19
để Cô và Trò an tâm thực hiện các hoạt động dạy và học.
21 giờ 10 phút tối 20-3, công an phƣờng Trúc Bạch gỡ rào sắt
khu vực bị cách ly trong tiếng reo hò của ngƣời dân. Lũ trẻ con
trong khu phố đứng giữa đƣờng vẫy cờ, hò reo ăn mừng.

Tín hiệu mừng từ bệnh nhân
79 dƣơng tính với Covid-19 sau khi
thoát khỏi cửa tử thần

Vũ Hoàng Anh

Hà Nội

Ảnh đơn

80 Bến Đục

Vũ Minh Quân

Hà Nội

Ảnh đơn

Tình ngƣời trong những ngày
chống dịch - 3

Đỗ Thanh Mai

Hải Dƣơng

Ảnh đơn

82 Chiến thắng đẩy lùi dịch bệnh

Đỗ Trọng Luân

Hải Phòng

Ảnh bộ

Vũ Nhang

Hải Phòng

Ảnh đơn
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83 Phun hóa chất chống dịch covid-19

Bệnh nhân Lê Tuyết H. - bác gái bệnh nhân 17 đƣợc nhân viên
y tế bệnh viện Nhiệt đới TW II cho uống nƣớc. Đây là bệnh
nhân từng rơi vào trạng thái nguy kịch, các bác sĩ đã phải 40
phút ép tim liên tục 120 nhịp/phút, tƣởng chừng phải buông bỏ
nhƣng điều kỳ diệu đã xảy ra, hiện bệnh nhân đã có thể tự thở,
cai ECMO, tình trạng tốt dần lên
Thực hiện nghị định 15 của Cp. Hàng loạt hàng quán, cách khu
du lịch tâm linh tạm dừng mọi hoạt động lễ hội để cùng nhau
phòng chống dịch Covid. Hàng ngàn chiếc thuyền ngừng hoạt
động tại khu vực suối Yến Chùa Hƣơng đúng thời điểm lễ mùa
lễ hội chùa Hƣơng lớn nhất trong năm
Chung tay cùng chính phủ chống dịch - Những ngƣời khó khăn
nhận gạo từ cây ATM gạo tại Nhà thờ Hải Dƣơng, thực hiện
đeo khẩu trang , xếp hàng dãn cách 2m.
Thực hiện chỉ thị của Thủ Tƣớng chính phủ và chỉ đạo của
UBND thành phố Hải Phòng về việc phòng chống dịch bệnh do
vi rút Corona chủng mới gây ra, ngay từ những ngày đầu công
ty TNHH CN nặng Doosan Vina Hải Phòng đã triển khai quyết
liệt hàng loạt các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh
với phƣơng châm chống dịch nhƣ chống giặc đảm bảo an toàn
tuyệt đối cho gần 1000 cán bộ công nhân viên công ty trong
suốt thời gian dịch bệnh. Ngƣời lao động đƣợc chăm lo bảo vệ
an toàn, sức khỏe tốt, thu nhập ổn định yên tâm làm việc tạo
năng suất lao động cao giúp công ty hoàn thành tốt các kế
hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.
Bộ ảnh ghi lại các khoảnh khắc trong công tác phòng chống
dịch của ban an toàn công ty từ việc phun trùng khử khuẩn tại
hầu hết các khu vực nhà máy, khu văn phòng, kiểm tra thân
nhiệt tại cổng cơ quan trƣớc giờ vào ca, xếp hàng giữ đúng
khoảng cách vào nhà ăn, rửa tay sát khuẩn trƣớc và sau
ăn....cho đến việc làm vách ngăn tại phòng làm việc và tại nhà
ăn công ty.
Kết quả cuối cùng tập thể CBCNV công ty đã chiến thắng đẩy
lùi đƣợc dịch bệnh đƣợc liên đoàn lao động thành phố biểu
Đơn vị bộ đội Quân khu 3 phối hợp với Trung tâm dịch tễ Hải
Phòng tổ chức phun hóa chất phòng chống dịch covid-19 trên
đƣờng phố Hải Phòng trong thời gian thực hiện cách ly xã hội
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14 ngày cách ly theo dõi COVID19

Lƣu Trọng Đạt

Hòa Bình

Ảnh bộ
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Hạnh phúc trong ngày hoàn thành
cách ly theo dõi COVID-19

Lƣu Trọng Đạt

Hòa Bình

Ảnh bộ
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Những ngƣời nơi tuyến đầu chống
dịch

Lƣu Trọng Đạt

Hòa Bình

Ảnh bộ
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Thành phố Hồ Chí Minh trong
mùa dịch Covid - 19

Phạm Hoàng Giám Kiên Giang

Ảnh bộ

Rạng sáng ngày 4/3/2020, tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh, thuộc tổ 14, phƣờng Thịnh Lang, thành phố Hòa
Bình đã tiếp nhận 106 công dân từ nhiều tỉnh, thành của Việt
Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trên khắp đất nƣớc Hàn
Quốc (trong đó có: 62 nam, 44 nữ) về cách ly theo dõi COVID19. Trong 14 ngày các công dân thực hiện cách ly tập trung, các
đơn vị nhƣ: Bộ Chỉ huy Quân sự, cơ quan y tế, các ngành chức
năng... đã đảm bảo việc cách ly an toàn, đúng quy định, đảm
bảo các chế độ ăn đủ dinh dƣỡng theo chế độ chiến sĩ. 100%
các công dân sau khi hoàn thành thời gian cách ly hoàn toàn
Trong ba tháng từ tháng 3 cho đến tháng 5 năm 2020 trƣờng
Quân sự tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận 4 đợt công dân từ các nƣớc
trên thế giới về cách ly và theo dõi COVID-19. Cũng tại nơi
đây đã diễn ra các buổi chia tay, Bộ chỉ huy Quân sự và Trung
tâm Phòng chống bệnh tật đã trao giấy chứng nhận hoàn thành
thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho các công
dân. Ngày hoàn thành thời gian cách ly, các công dân đều khỏe
mạnh, sức khỏe tốt, tinh thần vui vẻ và hạnh phúc. Mỗi công
dân đƣợc cấp giấy xác nhận “Đã hoàn thành đủ 14 ngày đƣợc
cách ly phòng, chống dịch COVID-19”. Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh Hòa Bình đã bố trí xe ô tô đƣa các công dân ra Bến xe
Trung tâm của thành phố Hòa Bình để công dân đón xe trở về
Dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu và Việt Nam là nƣớc
duy nhất trong các nƣớc bị ảnh hƣởng trên thế giới cho đến lúc
này có số ngƣời bị mắc ít nhất và chƣa có ngƣời tử vong. Đó
thực sự là một chiến thắng to lớn bởi sự đồng lòng, quyết tâm
của toàn đảng toàn quân và toàn dân cùng lời kêu gọi thực hiện
cách ly toàn xã hội của Thủ tƣớng chính phủ, ban hành những
biện pháp tự cách ly trong cộng đồng và thực hiện nghiêm các
quy định về giãn cách, vệ sinh cá nhân... Cùng với đó thì sự hi
sinh to lớn từ những con ngƣời nơi tuyến đầu là chiến sĩ, bác sĩ,
quân y đã không ngại khó khăn nguy hiểm, gian khổ, vất vả
ngày đêm chăm lo sức khỏe cho công dân trong khu cách ly
qua từng bữa ăn, giấc ngủ của công dân, đồng hành mỗi ngày
cùng công dân trong cuộc chiến với đại dịch toàn cầu COVID19. Họ thực sự là những ngƣời anh hùng trong trái tim của

Xét nghiệm khách từ nƣớc ngoài
88 về tại
Sân bay Tân Sơn Nhất

91
92

93

94

95

Ảnh đơn

Bộ đội biên phòng trạm cống số 9 thuộc đồn biên phòng Quất
Lâm - Nam Định , lập chốt tuyên truyền , hƣớng dẫn , đo nhiệt
Đỗ Ngọc Hà
Nam Định Ảnh đơn
độ cơ thể cho bà con đến chợ thu mua cá tại bến cá xã Giao Hải
- Giao Thủy - Nam Định lúc 2 giờ sáng hàng ngày
Bộ đội biên phòng tranh thủ nghỉ ngơi tại chốt phòng chống
Hơi ấm biên cƣơng
Nguyễn Ngọc Cƣờng Nghệ An
Ảnh đơn
dịch Covid-19
cac phƣơng tiên lƣu thông tại biên giới đƣợc sát trùng khử
Sát trùng khử khuẩn
Vũ Đức Phƣơng
Ninh Bình Ảnh đơn
khuẩn nghiêm ngặt
cung cấp nhu iếu phẩm từ nhà mạnh thƣờng quân, đƣợc dân
Ninh
Chia sẻ ngày chống dịch Covid-19
Nguyễn Mai
Ảnh đơn quân đƣa đến từng gia đình nằm trong vùng dịch Covid-19
Thuận
(Văn Lâm 3 , Phƣớc Nam , Thuận Nam , Ninh Thuận)
Quảng Bình mổi ngày đón gần một ngàn bà con kiều bào làm
ăn sinh sống học tập từ các nƣớc trở về qua cữa khẩu Quốc Tế
Ảnh đơn 6 Cha Lo. Trong diện phải cách ly tập trung. Điểm cách ly huyện
Quảng
" Nghĩa Đồng Bào..."
Hoàng An
(lấy từ bộ số Lệ Thủy từ ngày 28.3 đến 14.4.2020 có 183 ngƣời, Tại đây bà
Bình
71)
con đƣợc ăn ở cung cấp thuốc men và thăm khám thƣờng
xuyên chu đáo... không có ca nào nhiểm vi rút covid 19. Với
tinh thần chỉ đạo các lực lƣợng nơi đây làm đúng "nghĩa đồng
Chúng tôi phải vợt hơn 50 km đƣờng rừng lội qua 9 con suối
mới đến đƣợc chốt phòng dịch, tuyến đầu. Nói thì chốt nhƣng
mấy thân tre cột gổ và tấm bạt dự lên rất tạm bợ để các lực
lƣợng có nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt ăn uống.....
Chốt phòng dịch Covid 19 Bạch Đàn thuộc xã Lâm Thủy
huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, là địa bàn thuộc đồn Biên
Oằn mình chống dịch giữa đại
Quảng
Hoàng An
Ảnh bộ phòng Làng Ho quản lý. Có biên giới với nƣớc bạn Lào. Nơi
ngàn Trƣờng Sơn
Bình
đây có nhiều đƣờng mòn lối mở của bà con dân tộc thiểu số
Bru Vân Kiều, sống rải rác trên dãy Trƣờng Sơn. Do vậy các
lực lƣợng phải gòng mình ngày đêm túc trực, kiểm soát không
cho ngƣời dân hai nƣớc qua lại bằng đƣờng mòn lối mở. Quảng
Bình làm rất tốt công tác phòng chống dịch, đến thời điểm này
chƣa có ca nào nhiểm vi rút Covid 19.
Chốt kiểm soát chông dịch
Quảng
Chốt kiểm soát chống dịch c ngày đêm hoạt động kiểm tra tất
Ảnh đơn
CVID19 cửa ngõ huyện Bình Liêu, Dƣơng Phƣợng Đại
Ninh
cả các phƣơng tiện, con ngƣời ra vào Huyện Bình Liêu.
tỉnh Quảng Ninh

Bộ đội biên phòng tham gia phòng
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chống dịch Covid - 19
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Phạm Hoàng Giám Kiên Giang

Triển Lãm Ảnh Đê tài: Việt Nam phòng chông dịch Covid - 19
qua ông kính nhiếp ảnh.
Bộ ÂNH: THỢ Mõ CHIÊN THĂNG COVID -19

Khi dịch bệnh đƣờng hô hấp cấp do chủng mới của virus
corona ( Covid -19 ) gây ra.
Sau khi có công điện 121/CĐ - TTg. ngày 23/1/2020 Toàn thể
cán bộ, công nhân Tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt nam
đã triển khai và làm theo khuyến cáo của cow quan y tế nhƣ:
96 Thợ mỏ chiến thắng Covid-19

Phạm Mạnh Hùng

Quảng
Ninh

Ảnh bộ

-khi ra khỏi nhà và ở công sở, nơi công cộng phải bắt buộc
đeo khẩu trang.
-Giữ đúng khoảng cách giữa ngƣời với ngƣời, cộng đổng với
cộng đồng
-Kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát trùng thƣờng xuyên...
Đến nay 15/5/2020, toàn bộ ngành than không có ca nhiễm vi
rút Covid -19 nào.
Đảm bảo an toàn tuyệt đôi cho ngƣời và thiết bị. sản xuất khai
thác than thông suốt, năng xuất và thu nhập của ngƣời lao động
đƣợc ổn định.

97

24 giờ Trung tâm cấp cứu 115 tại
Hà Nội

Phạm Quyết Thắng Thái Nguyên

Ảnh bộ

98 Nguy Cơ cao

Huỳnh Thu

TP HCM

Ảnh đơn

99 Khám sức khoẻ sớm ở ga Gài Gòn

Nguyễn Á

TP HCM

Ảnh đơn

100 Tình ngƣời khu xóm chạy thận

Nguyễn Á

TP HCM

Ảnh đơn

Công nhân Công Ty Pouyuen ra về trong giờ cao điểm, mặc dù
tất cả đều đeo khẩu trang nhƣng UBND TPHCM vẫn đánh giá
nguy cơ rủi ro cao trong công tác phòng chống covid 19 và yêu
cầu tạm ngừng sản xuất và và sau đó đã có những biện pháp
khắc phục trong công tác phòng dịch.
Khám sức khoẻ cho hành khách vào buổi sáng sớm tại ga Sài
Gòn trong cao điểm mùa dịch
Chƣơng trình Triệu bữa cơm đã đến đƣợc với bệnh nhân khu
xóm chạy thân ở Hà Nội

101 Tự học ngoài giờ

102

Vinh danh những ngƣời ở tuyến
đầu chống dịch

103 Dự lễ trực tuyến mùa dịch

104

Ngƣời Mông Mù Cang Chải phòng
chống covid-19

Nguyễn Á

TP HCM

Ảnh đơn

Nguyễn Á

TP HCM

Ảnh bộ

Nguyễn Văn Tuấn

TP HCM

Ảnh đơn

Giàng A Lù

Yên Bái

Ảnh bộ

Tự học ngoài giờ của các học sinh trƣờng Phổ thông Dân tộc
bán trú - Trung học cơ sở Nậm Chảy, huyện Mƣờng Khƣơng,
tỉnh Lào Cai
Họ là đội ngũ những y bác sỹ trình độ chuyên môn cao, luôn
tận tâm dốc sức điều trị và chăm sóc hết mình cho các bệnh
nhân. Họ cũng là niềm tự hào cuả ngƣời dân Việt Nam trong
những lúc hiểm nguy của dịch bệnh không kể ngày đêm để cứu
chữa cho đến ngƣời cuối cùng đƣợc ra viện, tạo nên một ấn
tƣợng đẹp trong lòng mọi ngƣời dân Việt Nam và bạn bè quốc
tế - Họ thật sự tuyệt vời
Dự lễ trực tuyến mùa dịch của một giáo dân phòng chống dịch
Mù Cang Chải là một huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của
tỉnh Yên Bái với trên 46% là hộ nghèo để chung tay cùng cả
nƣớc nƣớc phòng chống đại dịch covid-19, trong thời gian qua
cấp ủy chính quyền đã tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình
thức và trên hệ thống lao lƣu động về công tác phòng chống
dịch, trực tiếp hƣớng dân ngƣời dân cách phòng chống dịch,
chỉ đạo các cấp chủ động may khẩu trang cho ngƣời dân chống
dịch, từ đó đã giúp ngƣời dân ý thức trong công tác phòng
chống đại dịch này ngay từ những ngày đầu.

