Thủ tướng Shmygal cảnh báo Covid-19 có thể lên đến 20 nghìn ca mỗi ngày
Thứ năm, 05 Tháng 11 2020 18:41

Thủ tướng Denis Shmygal cho rằng, đến cuối tháng 11 này Ucraina sẽ vượt ngưỡng 15 nghìn ca
nhiễm Covid-19 mỗi ngày và con số này có thể lên tới 20 nghìn ca trước thềm Năm mới. Ý kiến
được ông nói trong một cuộc họp báo ngày hôm nay, hãng "Interfax-Ucraina" dẫn lời ông đưa
tin.

Thủ tướng Ucraina Denis Shmygal

Thủ tướng tuyên bố, Bộ Y tế Ucraina đang chuẩn bị nhiều phương án đối phó với các kịch bản
diễn biến tình hình khác nhau có thể xảy ra. Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Y tế cũng thường xuyên
trao đổi với các chuyên gia truyền nhiễm nước ngoài, nhằm tìm kiếm và chọn lọc những kinh
nghiệm chống dịch tốt nhất có thể áp dụng tại Ucraina.

Theo lời Thủ tướng Shmygal, nhiều khả năng chế độ kiểm dịch linh hoạt vẫn sẽ được lấy làm
cơ sở để ban hành các biện pháp hạn chế trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra các
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dự báo, chỉ cho biết rằng Chính phủ sẽ thảo luận chính sách chống dịch trong phiên họp nội
các sắp tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng hiện nay là không để kinh tế bị thiệt hại nặng vì
phong tỏa toàn diện. Ông cũng cho rằng chế độ kiểm dịch cục bộ đang cho thấy có tác dụng
tốt.

Được biết, từ hồi giữa tháng 10, các nhà khoa học thuộc Trường Kinh tế Kyiv đã dự báo đến hết
năm nay tại Ucraina sẽ có 20 nghìn người thiệt mạng vì đại dịch Covid-19.

Thanh Huyền. Theo Delo.
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