Dịch Covid-19: Gần 9.000 ca nhiễm mới ở Nga, Ukraine và Belarus tăng ở mức 3 con số.
Thứ bảy, 30 Tháng 5 2020 17:55

Theo TASS, số lượng các ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở Nga đã tăng
lên gần 400.000. Trong khi đó, số bệnh nhân mới tại Ukraine và Belarus tăng ở mức 3 con
số.

Số lượng các ca nhiễm Covid-19 tại Nga đã tăng lên gần 400.000.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của LB Nga cập nhật số liệu cho biết tính đến sáng 30/5,
nước này ghi nhận thêm 8.952 trường hợp mới nhiễm Covid-19 tại 83 chủ thể liên bang, nâng
tổng số nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 gây bệnh lên 396.575 người (tăng 2,3%), trong đó
41,9% (tương đương 3.747 ca) là không có biểu hiện lâm sàng.

Trong vòng 24 giờ qua, tại Nga có thêm 8.212 người hồi phục được xuất viện, nâng tổng số
ngưởi khỏi bệnh lên 167.469 người, và có thêm 181 người tử vong , nâng tổng số người tử vong
lên con số 4.555 trường hợp.

Thủ đô Moscow là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm mới nhất với 2.367 trường hợp, nâng
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tổng số bệnh nhân tại thủ đô nước Nga lên 178.196 người. Tại Moscow cũng có thêm 3.599
bệnh nhân bình phục, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 78.324, và 78 trường hợp tử vong, nâng
tổng số tử vong lên 2.408 người.

Ngoài ra, theo cập nhật của Bộ Y tế Ukraine, tính đến 9h ngày 30/5, Ukraine ghi nhận thêm
393 trường hợp mắc Covid-19, đưa tổng số ca nhiễm bệnh lên 23.204 người. Trong 24 giờ qua,
nước này có thêm 17 trường hợp tử vong, nâng số người tử vong lên 696 người và tổng số bệnh
nhân bình phục được xuất viện là 9.311 người.

Hiện 16.032 bệnh nhân tại Ukraine được điều trị tại nhà theo chế độ tự cách ly, 7.172 người
được chữa trị tại bệnh viện. Số bệnh nhân nặng phải sử dụng máy trợ thở là 273 người.

Trong khi đó, Bộ Y tế Belarus cập nhật số liệu cho biết tính đến ngày 29/5, nước này ghi nhận
tổng cộng 40.764 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, tăng 906
trường hợp so với thống kê một ngày trước đó.

Trong vòng 24 giờ qua, Belarus có 730 bệnh nhân hồi phục, nâng số người khỏi bệnh được xuất
viện lên 17.390 bệnh nhân, đồng thời có thêm 5 ca tử vong, nâng con số tử vong lên 224 người.

Theo các chuyên gia, Belarus đang đối phó được với dịch bệnh khi số ca dương tính trên tổng
số ca xét nghiệm mỗi ngày không vượt mức 3%. Các cơ quan chức năng nước này đã thực hiện
tổng cộng 512.418 xét nghiệm, thêm 13.169 xét nghiệm trong 24 giờ qua. Điều này có nghĩa là
tỷ lệ % các xét nghiệm dương tính thực hiện vào ngày cuối cùng là 6,9%.

Belarus nằm trong danh sách 5 quốc gia ở châu Âu ghi nhận số các trường hợp dương tính với
virus SARS-CoV-2 nhiều nhất trong 14 ngày qua. Nước này cũng nằm trong tốp 10 về số trường
hợp Covid-19 trên 1 triệu dân.

Theo Thế giới & Việt Nam.
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