Thủ tướng Shmygal: Sẽ bỏ lockdown, nhưng chưa thể bãi bỏ quy chế kiểm dịch
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Theo lời Thủ tướng Denis Shmygal, nói trong một cuộc phỏng vấn cho hãng Interfax-Ucraina,
tình hình hiện nay cho thấy không cần thiết phải gia hạn cơ chế cách ly xã hội tăng cường và từ
sau ngày 24/1 Ucraina sẽ trở lại với các biện pháp chống dịch được áp dụng cho "vùng Cam"
như trước đây.

Thủ tướng Ucraina Denis Shmygal

Thủ tướng tuyên bố, mục tiêu của các biện pháp cách ly xã hội bổ sung (lockdown) đang áp
dụng hiện nay là cắt đứt mạch lây lan của đại dịch Covid-19, hình thành trong dịp Tết Dương
lịch và Giáng sinh. Ông cho rằng, nếu không ban bố lockdown trong tháng 1, sang tháng 2 số
ca lây nhiễm mới có thể lên cao kịch tính và hệ thống y tế Ucraina sẽ rất khó khăn để chống
đỡ.
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Thủ tướng nhấn mạnh, để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân, Chính phủ Ucraina đã
chọn thời điểm phù hợp để có thể áp dụng những biện pháp phong tỏa xã hội nhẹ nhàng nhất
so với các nước châu Âu. Các biện pháp này giúp kìm chế làn sóng dịch mới và không để xảy
ra tình trạng quá tải cho hệ thống y tế, trước khi việc tiêm chủng chống Covid-19 được triển khai
trong nước.

Ông giải thích, các biện pháp chống dịch tăng cường đang được áp dụng là nhằm hạn chế một
phần tiếp xúc xã hội mà không gây thiệt hại quá lớn cho nền kinh tế. Đến thời điểm này, Chính
phủ đã xác định không cần thiết phải gia hạn các biện pháp này sau ngày 24/1/2021.

Như vậy, vẫn theo lời Thủ tướng, từ ngày 25/1/2021, Ucraina sẽ trở lại với cơ chế chống dịch
linh hoạt, với các biện pháp được áp dụng cho "vùng Cam" như trước ngày 8/1. Tuy nhiên, ông
nhắc nhở, quy chế kiểm dịch nói chung vẫn còn thời hạn đến hết tháng 2 và nhiều khả năng sẽ
được gia hạn tiếp đến hết tháng 3.

"Tạm thời chưa có cơ sở để bãi bỏ hoàn toàn kiểm dịch. Vì dịch bệnh chưa hết", - ông tuyên
bố.

Thủ tướng Shmygal cũng nhấn mạnh rằng đại dịch Covid-19 đang hoành hành tại các nước
châu Âu, trong khi Ucraina luôn mở cửa, vì vậy không nên ảo tưởng dù các chỉ số dịch bệnh
trong nước đã có dấu hiệu giảm bớt. "Tôi tin rằng chế độ kiểm dịch sẽ được tiếp tục gia hạn rất
dài trong năm nay. Còn nó sẽ thay đổi thế nào, thì lại là một vấn đề khác", - ông nói.

Xin nhắc lại với bạn đọc rằng, tại Ucraina đang thực hiện quy chế lockdown, bắt đầu từ 0h00
ngày 8/1/2021 đến 0h00 ngày 25/1/2021.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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