Kỷ lục 'siêu lây nhiễm' Covid-19: 1 người lây cho 533 người
Thứ ba, 12 Tháng 5 2020 15:53

Hàng trăm công nhân tại một nhà máy chế biến cá tại Ghana đã có kết quả xét nghiệm
dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Ghana ghi nhận 4.700 người mắc Covid-19.
(Nguồn: Shutterstock)

Trong bài phát biểu quốc gia hôm 10/5, Tổng thống Ghana Akufo-Addo cho biết, đã có 533
người bị mắc Covid-19 lây nhiễm từ một công nhân tại nhà máy ở thành phố cảng Tema. Sự lây
nhiễm này được phát hiện từ hồ sơ 921 mẫu được thu thập để xét nghiệm vào tháng 4 mà các
quan chức y tế vừa báo cáo, ông Akufo-Addo nói thêm.

Tuy nhiên, Tổng thống Akufo-Addo không cung cấp chi tiết về các biện pháp cần phải được
thực hiện để đối phó với tình huống này. Sự lây nhiễm hàng loạt tại nhà máy nói trên đã nâng
tổng số ca mắc Covid-19 tại Ghana lên 4.700 người, trong đó có 22 người tử vong, kể từ khi
dịch bệnh bùng phát ở quốc gia Tây Phi này vào tháng 3.
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Tổng thống Akufo-Addo cho biết, số ca mắc tiếp tục gia tăng, một phần do việc tăng cường xét
nghiệm. “Càng làm nhiều xét nghiệm virus SARS-CoV-2 thì chúng tôi càng phát hiện nhiều
bệnh nhân dương tính”, ông nói.

Ghana đã thực hiện hơn 160.000 xét nghiệm. Nước này cũng thành lập thêm 7 trung tâm xét
nghiệm nữa để đẩy mạnh tiến trình. Tổng thống Akufo-Addo đã kéo dài lệnh cấm tụ tập, đồng
thời cho biết, sẽ tiếp tục đóng cửa các trường học và biên giới trên khắp đất nước.

(theo Hồng Anh/VOV.VN)
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