Tây Ban Nha lại có mức tăng lớn nhất về số người tử vong do COVID-19
Thứ năm, 02 Tháng 4 2020 10:45

Ít nhất 10.003 người ở Tây Ban Nha đã thiệt mạng vì COVID-19, theo số liệu cập nhật nhất
của Bộ Y tế nước này.

Cột mốc đáng buồn này bị vượt qua sau khi Tây Ban Nha ghi nhận 950 ca tử vong chỉ trong 24
giờ qua, mức tăng lớn nhất theo ngày mà nước này từng báo cáo.

Tuy nhiên, mức tăng 10,5% số ca nhiễm tương đương mức tăng của ngày hôm qua và nhỏ hơn
mức tăng trong 2 tuần qua.

Tây Ban Nha là một trong những nước có dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất thế giới, chỉ thua
Italy về số ca tử vong, và sau Italy và Mỹ về số ca mắc.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson hôm nay hứa sẽ gia tăng số lượng xét nghiệm sau khi chính
phủ vấp phải nhiều chỉ trích rằng đang làm chậm hơn nhiều nước châu Âu trong triển khai xét
nghiệm quy mô lớn cho lực lượng y bác sĩ và người dân.

Thông báo của ông Johnson được đăng trên Twitter sau khi các bộ trưởng trong chính phủ Anh
cam kết mở rộng xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể, vài ngày sau khi có những thông báo
nhiều khi mâu thuẫn về số ca mắc bệnh.

Tính đến cuối ngày 1/4, Anh đã xét nghiệm cho hơn 1,1 triệu người, trong đó 29.474 người
dương tính. Số ca tử vong tăng thêm 31% lên 2.352 tính đến ngày 31/3.
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