Chính phủ Ucraina tính đến phương án "Lockdown thông thái"
Thứ hai, 30 Tháng 11 2020 07:12

Chính phủ Ucraina nhiều khả năng sẽ tăng cường chống dịch bằng cơ chế "Lockdown thông
thái", áp dụng riêng theo chỉ số dịch bệnh tại mỗi địa phương. Đó là lời Chủ tịch khối đại biểu
đảng "Đầy tớ nhân dân" tại Quốc hội Ucraina - ông David Arakhamia, nói trên kênh truyền hình
"Ucraina 24", hôm 29/11.

Ảnh minh họa

Theo lời ông, việc ban bố chế độ chống dịch nói trên đã chắc đến 90%. Tuy nhiên, ông cũng
không loại trừ khả năng "may mắn" nào đó có thể diễn ra, cho phép Ucraina không cần sử dụng
các biện pháp mạnh.

Ông Arakhamia giải thích, cơ chế "Lockdown thông thái" là phong tỏa xã hội toàn phần, nhưng
chỉ ban hành riêng đối với từng địa phương cụ thể, không áp dụng rộng trên phạm vi cả nước.

Người đứng đầu khối đại biểu đảng "Đầy tớ nhân dân" cũng cho rằng, cần cố gắng kéo dài thời
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gian, để việc ban hành cơ chế lockdown trùng với kỳ nghỉ lễ Năm mới và Giáng sinh. Vì như
vậy sẽ giảm được phần nào tác động tiêu cực của nó đối với hoạt động kinh tế.

Ông nhấn mạnh, nếu áp dụng lockdown ngay ngày mai, sẽ phải đình chỉ giao thông công
cộng, trong khi các doanh nghiệp vẫn đang hoạt động. Như vậy, sẽ xuất hiện vấn đề nan giải
trong di chuyển của người lao động. Còn nếu kéo dài được thời gian đến gần Tết Dương lịch,
vấn đề này sẽ tự động được tháo bỏ, do có đến 90% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bắt
đầu nghỉ lễ.

Ông thừa nhận rằng, lockdown trước Năm mới sẽ "làm hỏng" kỳ nghỉ lễ, nhưng ngược lại, sẽ đỡ
thiệt hại về kinh tế.

Trước đó, Thủ tướng Denis Shmygal cũng tuyên bố, Chính phủ có thể sẽ buộc phải ban hành
chế độ lockdown vào cuối tháng 12, nếu tình hình dịch bệnh không được kìm chế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Arsen Avakov, hôm 26/11, đã nêu ý kiến cần áp dụng lockdown ngay lập
tức trong vòng 3-4 tuần.

Quốc Thành. Theo Liga.
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