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Theo số liệu mới nhất trên trang Worldometers, thế giới hiện ghi nhận 4.644.996 ca mắc
bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó 308.964 ca tử vong và 1.769.907 ca hồi
phục.

Pakistan hiện ghi nhận 38.799 ca mắc Covid-19,
trong đó 834 ca tử vong. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 15/5 cho biết hơn 150 triệu người dân nước này đã bị
ảnh hưởng do lệnh phong tỏa để chống đại dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, do đó
ông kêu gọi các tỉnh cho phép nối lại hoạt động giao thông công cộng.

Phát biểu với truyền thông, ông Khan nhấn mạnh Pakistan không thể áp dụng lệnh phong tỏa
giống như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, bởi biện pháp này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình
kinh tế trong nước, đặc biệt là những nhóm bị tổn thương, trong đó có 25 triệu người sống dựa
vào đồng lương hằng ngày hoặc hằng tuần.
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Ông nói: “Khoảng 150 triệu người (2/3 dân số Pakistan) đã bị thiệt hại về kinh tế do
SARS-CoV-2 và lệnh phong tỏa”. Pakistan không thể đóng cửa vô thời hạn bởi virus này sẽ vẫn
tồn tại song song “với chúng ta” trong một thời gian dài cho đến khi phát triển được vaccine điều
trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ tặng máy thở choẤn Độ, không lâu sau
khi ông nhấn mạnh đến mối quan hệ đối tác thân cận giữa hai nước và gọi Thủ tướng Narendra
Modi là "người bạn tốt" của mình.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter hôm 15/5, ông Trump nói: "Tôi tự hào tuyên bố rằng Mỹ sẽ
tặng máy thở cho những người bạn của chúng tôi ở Ấn Độ. Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng
Narendra Modi. Mỹ sẽ chuyển nhiều máy thở đến Ấn Độ. Chúng tôi có nguồn cung máy thở rất
lớn”.

Tuy nhiên, Nhà Trắng không cho biết số lượng cụ thể là bao nhiêu. Theo Thư ký báo chí Nhà
Trắng Kayleigh McEnany, Ấn Độ là một trong số vài quốc gia sẽ được Mỹ tài trợ thiết bị này.

Theo Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, số ca mắc Covid-19 ở đất nước sông Hằng tính đến
nay là hơn 86.508, vượt xa con số 82.933 trường hợp được xác nhận của Trung Quốc, với 2.760
người tử vong.

Philippines ngày 16/5 đã ghi nhận thêm 214 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc ở nước
này lên thành 12.305 người.

Số liệu từ Bộ Y tế Philippines cho thấy, nước này có thêm 101 bệnh nhân Covid-19 hồi phục,
nâng tổng số ca hồi phục ở đây lên thành 2,561, trong khi tổng số ca tử vong do bệnh này cũng
đã lên đến 817 người.

Cùng ngày, cơ quan y tế Malaysia thông báo, nước này có thêm 17 ca mắc Covid-19 và 1 ca tử
vong do bệnh này, nâng tổng số ca mắc và tử vong ở đây lần lượt lên thành 6.872 và 113.
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Bộ Y tế Singapore ghi nhận 465 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, đưa
tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 27.356 trường hợp.

Đa số ca nhiễm mới là người nhập cư, sống trong các ký túc xá. Chỉ có 4 trường hợp là người
thường trú ở Singapore.

Trong khi đó, Thái Lan không ghi nhận bất cứ ca mắc mới hay tử vong nào do dịch Covid-19,
trong bối cảnh nước này bắt đầu mở cửa trở lại hoạt động kinh doanh và nới lỏng hạn chế. Đây
là lần thứ hai kể từ ngày 9/3 Thái Lan không ghi nhận ca nhiễm mới theo ngày nào.

Từ ngày 17/5, Thái Lan sẽ cho phép các trung tâm thương mại và cửa hàng mua sắm được hoạt
động trở lại. Nước này sẽ rút ngắn bớt 1 giờ lệnh giới nghiêm ban đêm, từ 23h hôm trước tới 4h
sáng hôm sau, thay vì từ 22h như trước đó.

Đến nay Thái Lan ghi nhận tổng cộng 3.025 ca mắc và 56 người tử vong do dịch Covid-19.

Đáng chú ý, trong bối cảnh Thái Lan bắt đầu từng bước nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng
chống Covid-19, chính phủ nước này cũng đang tìm cách củng cố vị trí của đất nước là một
trung tâm y tế tiên tiến ở châu Á.

Từ trước khi bùng nổ đại dịch, Thái Lan đã nỗ lực để trở thành một trung tâm y tế của châu Á
với kế hoạch chiến lược trong giai đoạn 2016-2025 của Bộ Y tế có tên gọi: “Thái Lan: Một trung
tâm về Sức khỏe và Dịch vụ Y tế”.

Theo đó, Ủy ban Đầu tư của Thái Lan (BoI) hồi tháng trước đã công bố những biện pháp bổ
sung nhằm thúc đẩy đầu tư vào ngành công nghiệp y tế. Cùng với chính sách ưu đãi về thuế từ
3-8 năm đối với các doanh nghiệp thiết bị, dụng cụ và cung cấp đủ điều kiện, các biện pháp
mới giảm thêm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm. Ưu đãi bổ sung này dành cho các
công ty nộp đơn trước 30/6 và bắt đầu sản xuất trước 31/12.
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Ngoài ra, những công ty nào điều chỉnh dây chuyền sản xuất hiện nay để chế tạo các dụng cụ
y tế hoặc phụ tùng sẽ được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc trong năm 2020 miễn là họ
nộp đơn trước tháng 9. Những ưu đãi thêm về thuế cũng được đưa ra đối với các công ty sản
xuất vải không dệt dùng để làm khẩu trang y tế hoặc các thiết bị.

Việt Nam ngày 16/5 ghi nhận thêm 5 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm tính đến nay là 318
ca. Tất cả ca mắc mới đều là người từ nước ngoài về, được cách ly sau khi nhập cảnh và không
có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo ghi nhận thêm 102 ca tử vong do Covid-19, đánh dấu mức
tăng thấp nhất trong 24 giờ đồng hồ kể từ giữa tháng 3, nâng tổng số ca tử vong ở đây lên thành
27.563 người.

Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 ở quốc gia châu Âu này đã lên đến 230.698 người vào ngày
16/5, so với 230.183 ca hôm 15/5.

Bộ Y tế Belarus dẫn số liệu thống kê đến ngày 15/5 cho biết tại nước này đã ghi nhận tổng
cộng 27.730 trường hợp mắc Covid-19, tăng 958 trường hợp so với 1 ngày trước đó. Trong 1
ngày qua cũng có thêm 5 ca tử vong, đưa tổng số bệnh nhân tử vong lên 156 người. Ngoài ra,
có 8.807 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.
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Tính đến 15/5, nước này đã thực hiện 321.705 xét nghiệm virus SARS-CoV-2.
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Theo Thế giới & Việt Nam.
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