Sẽ áp dụng phong tỏa toàn phần nếu dịch bệnh lên 30 nghìn ca mỗi ngày
Thứ bảy, 21 Tháng 11 2020 06:12

Ucraina sẽ thực hiện phong tỏa xã hội toàn phần (lockdown) nếu mức độ lây nhiễm của đại
dịch Covid-19 trong nước lên đến 30 nghìn ca mỗi ngày, đều đặn trong một khoảng thời gian
nhất định. Đó là tuyên bố mới của Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina Maxim Stepanov, nói trên kênh
truyền hình Inter. Báo "Sự thật Ucraina" dẫn lời ông đưa tin.

Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina Maxim Stepanov

Theo lời Bộ trưởng, kịch bản phong tỏa toàn phần sẽ được áp dụng trong trường hợp hệ thống
y tế Ucraina có nguy cơ bị quá tải toàn bộ. Khi đó, Bộ Y tế sẽ đề nghị Chính phủ ban hành quy
chế lockdown.

Ông nhấn mạnh, yếu tố quan trọng nhất ở đây là số lượng bệnh nhân nhập viện. Căn cứ theo tỷ
lệ bệnh nhân nhập viện điều trị hiện nay, hệ thống y tế Ucraina có thể chịu được áp lực khi số
ca lây nhiễm mới lên đến 30 nghìn một ngày.
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Trước đây, chính quyền Ucraina đã nhiều lần thay đổi "mức trần" áp lực của dịch Covid-19 đối
với hệ thống y tế. Hồi cuối mùa hè, Chính phủ Ucraina tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp
chống dịch cứng rắn nếu số ca lây nhiễm vượt quá 3 nghìn mỗi ngày. Đến giữa tháng 9, Tổng
thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ucraina sẽ phong tỏa xã hội nếu có trên 9,5 nghìn ca
Covid-19 mỗi ngày. Một tuần sau đó, con số này được thay đổi lên 15 nghìn ca.

Ngày 30/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Maxim Stepanov tuyên bố Ucraina sẽ buộc phải lockdown nếu
mỗi ngày có trên 20 ca Covid-19 mới.

Như tin đã đưa, trong mấy ngày gần đây tại Ucraina liên tiếp ghi nhận kỷ lục mới về mức độ lây
lan của dịch Covid-19. Vào buổi sáng hôm nay, Bộ Y tế Ucraina thông báo thêm 14.580 người
bị nhiễm dịch, nâng tổng số ca lây nhiễm trong nước lên 612.665 người, kể từ đầu dịch đến
nay.

Quốc Thành. Theo Liga.
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