Ucraina đã tiêm hơn 9 triệu liều vắc xin Covid-19
Thứ ba, 31 Tháng 8 2021 07:42

Theo thông báo của Bộ Y tế Ucraina, đến buổi sáng hôm nay, tại Ucraina đã thực hiện tổng
cộng hơn 9 triệu mũi tiêm ngừa Covid-19, với những loại vắc xin được sử dụng nhiều nhất là
Pfizer/BioNTech, Sinovac và Moderna.

Cụ thể, đến thời điểm này Ucraina đã triển khai tiêm 9.082.122 liều vắc xin Covid-19, trong đó
5.359.417 người được tiêm một liều, 3.722.707 người được tiêm đầy đủ hai liều.

Như vậy, chiến dịch tiêm chủng tại Ucraina chưa đạt được mục tiêu của Bộ trưởng Bộ Y tế
Victor Lyashko - 10 triệu mũi tiêm vắc xin Covid đến hết tháng 8 năm 2021.

Những loại vắc xin được sử dụng phục vụ tiêm chủng tại Ucraina đến thời điểm này như sau:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) - 1.808.732 liều;
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CoronaVac (Sinovac) - 1.488.668 liều;

Spikevax (Moderna) - 1.077.549 liều;

AstraZeneca/Oxford - 479.029 liều;

Covishield (AstraZeneca/Oxford phiên bản Ấn Độ) - 487.187 liều;

Janssen (Johnson&Johnson) - 18.252 liều.

Trong vòng 24 giờ qua, tại Ucraina có 150.482 người được tiêm chủng ngừa Covid-19. Trong
đó, 50.690 người tiêm liều đầu tiên, 99.792 người tiêm liều thứ hai.

Theo thông báo của Bộ Y tế Ucraina, ngày 26/8/2021, vắc xin Spikevax (Moderna) đã được sử
dụng gần hết và trong tháng 9 tới dự kiến loại vắc xin này sẽ không được cung ứng cho Ucraina.
Vì vậy, lượng vắc xin Spikevax còn lại trong nước sẽ chỉ được sử dụng để tiêm liều thứ hai cho
những người đã tiêm liều đầu tiên bằng loại vắc xin này.

Bộ Y tế cũng dự tính từ nay đến cuối năm sẽ nhận được 28 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19.
Trong tuần trước, Ucraina vừa tiếp tục được Mỹ cấp thêm 200 nghìn liều vắc xin Pfizer.

Thanh Hải. Theo Liga.
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