Ucraina đã tự sản xuất được bộ test virus Corona
Thứ sáu, 20 Tháng 3 2020 10:38

Theo lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một thông điệp video ngày hôm nay,
20/3/2020, các nhà khoa học từ Viện sinh học tế bào thuộc Viện khoa học Ucraina đã nghiên
cứu thành công và bàn giao lô đầu tiên test thử nhanh virus Corona sản xuất trong nước để giúp
đấu tranh chống đại dịch Covid-19.

Tổng thống Zelensky cảm ơn các nhà khoa học Ucraina đã làm được điều này trong thời gian
rất ngắn.

Tổng thống cũng cho biết, trong vòng 48 giờ tới, Ucraina sẽ nhận được 10 triệu bộ test chính
xác cao từ Trung Quốc và lô hàng này sẽ được phân bổ đến các địa phương trong cả nước.

Cũng theo lời Tổng thống Zelensky, Trung Quốc còn cấp cho Ucraina 10 máy trợ thở, 1 triệu
khẩu trang y tế, 100 nghìn khẩu trang có mức độ bảo vệ cao để trang bị cho các y bác sỹ và
nhân viên cảnh sát, 400 nghìn bộ test thử nhanh và 20 nghìn lít nước tẩy trùng.
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Như tin đã đưa, đến buổi sáng hôm nay, tại Ucraina có 26 người được xác định nhiễm
Covid-19, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Cụ thể: tỉnh Chernivtsy - 15 trường hợp (1 người tử
vong, 1 người đã khỏi bệnh), tỉnh Zytomir - 2 (1 người tử vong), tỉnh Kyiv - 2, tỉnh Donetsk - 1,
tỉnh Dnipropetrovsk - 2, tỉnh Ivano-Frankivsk - 1 (đã tử vong), thành phố Kyiv - 3.

Theo thông tin của Bộ Y tế Ucraina, ngày hôm nay, trên toàn thế giới có 244.523 trường hợp
nhiễm Covid-19, trong đó có 10.030 ca tử vong và 86.031 người đã khỏi bệnh.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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