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(Ảnh minh họa)
Sáng 19-4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận một ca bệnh Covid-19 nhập cảnh,
được cách ly tập trung tại Đà Nẵng. Tính đến nay, Việt Nam đã có 79.182
người được tiêm vaccine phòng Covid-19.
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