Bộ Y tế Ucraina: Số ca lây nhiễm có thể lên trên 4 nghìn mỗi ngày
Chủ nhật, 13 Tháng 9 2020 09:11

Trong lần tham gia chương trình truyền hình "Tự do ngôn luận" của nhà báo Savik Shuster, hôm
11/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina Maxim Stepanov đã thừa nhận cuộc chiến chống dịch
Covid-19 trong nước đang diễn ra không như mong đợi.

Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina Maxim Stepanov

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc số lượng lây nhiễm tăng rất nhanh, từ mức 2 nghìn lên 3 nghìn ca
mỗi ngày, cũng như thái độ coi thường của người dân đối với các quy định của nhà nước, cho
thấy công tác phòng chống dịch không đi theo "kịch bản tối ưu".

Ông cho rằng, với tình hình này, tốc độ lây nhiễm dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tăng và con số trên
4 nghìn ca dương tính mỗi ngày là hoàn toàn có thể.
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Bộ trưởng cảnh báo, dịch bệnh lây lan mạnh có thể làm cho các bệnh viện bị quá tải, sẽ không
đủ giường phục vụ bệnh nhân và điều quan trọng hơn cả là không đủ y bác sỹ để chữa trị cho
mọi người.

Bộ trưởng nhấn mạnh, mỗi người hiện nay cần tuân thủ những biện pháp phòng dịch cơ bản:
đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và sử dụng các chất khử trùng.

Trước đó, Bộ trưởng Stepanov đã thông báo, Bộ Y tế Ucraina đã bắt đầu chuẩn bị thêm 15
nghìn giường bệnh ở các bệnh viện tuyến hai, dành để phục vụ bệnh nhân Covid-19.

Theo thông tin của Bộ Y tế, hiện nay trong toàn Ucraina có 315 bệnh viện đang điều trị cho các
bệnh nhân Covid-19, ngoài ra còn 213 bệnh viện dự phòng.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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