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Ngày 15/10, một quan chức Nhà Trắng cho biết Chính phủ Mỹ sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại
với những người nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ. Theo đó, người đến từ trên 30
quốc gia cụ thể sẽ được phép nhập cảnh Mỹ qua các cửa khẩu hàng không và đường bộ
từ ngày 8/11.

Người dân đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19
tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Từ tháng 3/2020, Mỹ đã hạn chế du khách nhập cảnh nước này, trừ trường hợp thực sự cần
thiết, để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Ngày 20/9 vừa qua, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ dỡ bỏ hạn chế với du khách từ 33 quốc gia,
trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và hầu hết các nước châu Âu, từ đầu tháng 11. Tuy
nhiên, khi đó, Mỹ chưa nêu thời điểm cụ thể sẽ thực hiện quyết định này. Khi đó, Nhà Trắng
cũng thông báo sẽ yêu cầu người nước ngoài nhập cảnh từ mọi quốc gia trên thế giới phải có
chứng nhận tiêm phòng vaccine đầy đủ. Những người không phải là công dân Mỹ khi nhập cảnh
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bằng đường hàng không sẽ phải có xác nhận tiêm phòng trước khi lên máy bay và phải có kết
quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Những du khách nước ngoài khi nhập cảnh bằng đường
bộ không cần có kết quả xét nghiệm âm tính.

* Cũng trong ngày 15/10, Pháp đã dừng chương trình xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho tất cả
người dân. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nước này nhằm khuyến khích người dân
đi tiêm phòng.

Hiện nay, tại Pháp, để có thể vào các nhà hàng, quán cafe, địa điểm thi dấu thể thao và các
địa điểm giải trí như rạp chiếu phim, người dân phải có chứng nhận âm tính với COVID-19,
chứng nhận mới hồi phục sau khi mắc bệnh hoặc chứng nhận đã được tiêm phòng đầy đủ. Khi
việc tiêm phòng đã trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn cho tất cả mọi người, Chính phủ Pháp cho
rằng không nên coi xét nghiệm là một biện pháp thay thế cho tiêm phòng.

Như vậy, gần 7 triệu người dân Pháp hiện chưa tiêm phòng hoặc mới tiêm được một mũi sẽ phải
trả từ 22 - 44 euro (25 - 50 USD) cho một lần xét nghiệm. Việc xét nghiệm miễn phí sẽ chỉ được
áp dụng với những người không thể tiêm phòng vì các lý do y tế được xác nhận, những người
mới tiếp xúc với người bệnh, những người mới có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc những
người được yêu cầu đi xét nghiệm vì lý do y tế.

Bên cạnh mục đích khuyến khích người dân đi tiêm, biện pháp trên sẽ giúp chính phủ tiết kiệm
được chi phí cho việc xét nghiệm COVID-19, dự kiến sẽ lên mức 6,2 tỷ euro (7,2 triệu USD)
trong năm 2021, tăng mạnh so với mức 2,2 tỷ USD vào năm 2020.

Hiện Pháp ghi nhận trên 5.000 ca mắc mới/ngày, với nhiều dấu hiệu cho thấy làn sóng dịch
bệnh thứ 4 tại nước này đang dần qua đi.

Cũng từ ngày 15/10, các nhân viên làm việc tại bệnh viện, phòng khám và viện dưỡng lão cũng
như các lính cứu hỏa và lái xe cứu thương tại nước này sẽ phải cung cấp xác nhận tiêm phòng
đầy đủ nếu muốn tiếp tục hợp đồng làm việc và nhận lương.

Theo báo Tin Tức.
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