Dịch Covid-19 tăng cao, Chính phủ Ucraina họp khẩn
Thứ hai, 17 Tháng 1 2022 14:05

Ngày hôm nay, 17/1/2022, Chính phủ Ucraina đã có một cuộc họp liên ngành về vấn đề chống
dịch Covid-19. Cuộc họp diễn ra tại Văn phòng Tổng thống, dưới sự chủ trì của Tổng thống
Volodymyr Zelensky.

Tại cuộc họp, Chính phủ nhận định, tình hình dịch Covid-19 tại Ucraina đang diễn biến xấu đi.
Trong tuần qua, số ca nhiễm mới đã tăng gấp hai lần so với tuần trước đó.

Theo báo cáo của Chính phủ, trong tuần vừa qua, số ca nhiễm mới Covid-19 được ghi nhận là
55 nghìn, trong khi một tuần trước đó, con số này là 28 nghìn.

Cũng trong tuần trước, số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị trong cả nước đã tăng từ 93 nghìn
người lên 105 nghìn.
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Số bệnh nhân phải nhập viện điều trị trong tuần qua là gần 11 nghìn người.

Chính phủ Ucraina nhắc nhở, do các chỉ số dịch bệnh tăng cao, hai tỉnh: Ivano-Frankivsk và
Sumy đã phải chuyển sang vùng Cam, trong khi các tỉnh thành khác vẫn đang trong vùng
Vàng.

Chính phủ nhận định, mức độ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Ucraina thời gian tới sẽ tiếp tục
tăng, giống như chiều hướng chung tại châu Âu.

Theo số liệu được Bộ Y tế công bố vào buổi sáng hôm nay, trong ngày chủ nhật, 16/1/2022, tại
Ucraina đã ghi nhận thêm 5.072 ca nhiễm mới Covid-19. Cùng thời gian này, có 1.213 bệnh
nhân nhập viện, 78 ca tử vong và 2.520 người khỏi bệnh.

Từ đầu dịch đến nay, tại Ucraina có 3.759.530 người bị nhiễm Covid-19, trong đó 3.556.162
người đã khỏi bệnh và 98.361 bệnh nhân bị thiệt mạng.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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