Công bố các biện pháp hạn chế xã hội sẽ áp dụng tại Kharkiv từ tuần tới
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 12:11

Theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Kharkiv Oleksiy Kucher, do thành phố
Kharkiv đã bị xếp vào nhóm Đỏ, bắt đầu từ ngày 19/10 các rạp chiếu phim, phòng thể thao,
trung tâm thể hình sẽ phải tạm đóng cửa, còn học sinh được cho nghỉ thu đến hết ngày 30
tháng 10.

Ngoài ra, các cơ quan bảo trợ xã hội cũng tạm thời đình chỉ việc tiếp đón dân trong thời gian
tới.

Cũng theo lời ông Kucher, các cơ sở kinh doanh ẩm thực, trung tâm thương mại và chợ hàng
tiêu dùng tại Kharkiv bị cấm hoạt động sau 20h00.

Trong khi đó, các cơ sở giáo dục mầm non, chợ thực phẩm và các phương tiện giao thông công
cộng (bao gồm giao thông nội đô, ngoại ô và hàng không) vẫn được phép hoạt động theo chế
độ bình thường.
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Người đứng đầu tỉnh Kharkiv tuyên bố, ông cho rằng virus phát tán nhiều nhất khi người dân
tham gia giao thông công cộng. Tuy nhiên, không thể đình chỉ giao thông, vì cần đảm bảo hoạt
động của thành phố.

Theo quy định của Bộ Y tế Ucraina, các điểm dân cư thuộc nhóm Đỏ phải thực hiện tất cả các
biện pháp chống dịch được áp dụng cho các nhóm Xanh, Vàng và Cam. Ngoài ra, phải đóng
cửa các trường học và nhà trẻ, đình chỉ giao thông công cộng. Các phương tiện giao thông liên
tỉnh chỉ được phép trả khách, không được nhận khách ở các điểm dân cư thuộc nhóm Đỏ.

Tỉnh Kharkiv trong thời gian gần đây luôn đứng đầu cả nước về số lượng các ca lây nhiễm
Covid-19 mới. Các bệnh viện tuyến một hiện đã bị quá tải, chỉ tiếp nhận những bệnh nhân
nặng.

Vào buổi sáng hôm nay, tại tỉnh Kharkiv đã ghi nhận thêm 544 ca Covid-19 mới, trong đó 314
ca ở thành phố Kharkiv. Từ đầu dịch đến nay, tỉnh Kharkiv có tổng cộng 27459 người bị nhiễm
Covid-19, trong đó 442 bệnh nhân đã tử vong và 5812 người đã khỏi bệnh. Ở thời điểm hiện tại,
toàn tỉnh có 21205 bệnh nhân đang trong quá trình điều trị.

Thanh Hải. Theo Segodnya.
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