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Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 549.956 ca mắc Covid-19 và 8.988 ca tử vong,
đưa tổng số ca bệnh lên trên 62,6 triệu, trong đó có 1,460,388 bệnh nhân không qua khỏi.

Ảnh minh họa.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 138.064 ca nhiễm và 1.209 ca tử vong trong 24
giờ qua, đưa tổng số ca lên
13,610,357, trong đó 272,254 người đã tử vong. Khoảng 90.000
bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại bệnh viện ngày 27/11, tăng gấp đôi so với tháng
trước.

Tiến sĩ Celine Gounder, thành viên nhóm cố vấn chống Covid-19 của Tổng thống đắc cử Joe
Biden, dự đoán số ca nhiễm, nhập viện và tử vong sẽ tăng mạnh trong vài tuần tới, sau khi hàng
triệu người Mỹ tăng cường đi lại, tụ tập trong Lễ Tạ ơn.

"Rất nhiều người nghỉ Lễ Tạ ơn với gia đình, bạn bè sẽ nhận ra mình phải nhập viện điều trị
tích cực trong Giáng sinh và Năm mới", Gounder nói.
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Một số bang và thành phố của Mỹ đã ban hành lệnh giới nghiêm ban đêm với hy vọng ngăn
chặn Covid-19 lây nhiễm tại các quán bar, bữa tiệc và các sự kiện về đêm khác.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 39.567 ca nhiễm và 369 ca tử vong, nâng
tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 lên lần lượt
9,393,039 và 136,733.

Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố New Delhi, khiến nhiều bệnh viện quá tải.
Giới chức New Delhi tăng gấp 4 lần tiền phạt với người không đeo khẩu trang, lên 2.000 rupee
(27 USD).

Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 467 người chết vì nCoV, nâng tổng số ca tử
vong lên
172,637. Số người nhiễm nCoV tăng 51.922 trong 24 giờ qua, lên 6,290,272.

Đức ghi nhận 14.645 ca nhiễm và 205 ca tử vong mới, nâng tổng số lên lần lượt 1.001.970 và
16.377. Giới chức Đức nhận định số ca nhiễm hàng ngày còn ở mức cao và lo ngại tình trạng
quá tải tại các khu điều trị tích cực của nhiều bệnh viện.

Do lo ngại những người châu Âu sẽ băng qua biên giới đến các ngọn núi để trượt tuyết, Đức đã
yêu cầu các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) đóng cửa các khu trượt tuyết cho đến tháng
1/2021.

Dân Đức không bị giới hạn trong nhà từ 2/11 đến 20/12, nhưng được yêu cầu tránh tất cả hoạt
động đi lại không cần thiết, chỉ cho phép lưu trú qua đêm vì "mục đích phi du lịch". Trường học
và các cửa hàng vẫn được mở cửa, nhưng tất cả nhà hàng, quán bar, nhà hát và rạp chiếu phim
phải đóng cửa.

Thủ tướng Angela Merkel thông báo siết chặt quy định về khẩu trang, bắt buộc dân chúng đeo
khẩu trang ở tất cả khu vực có lưu lượng người đi bộ qua lại cao cùng trung tâm các thành phố.

16 bang ở Đức dự kiến nới lỏng hạn chế trong dịp Giáng sinh từ 23/12 đến 1/1/2021, cho phép
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tụ tập tối đa 10 người để gia đình và bạn bè có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ cùng nhau.

Quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới.

Anh: Trên 60 người bị bắt vì biểu tình phản đối phong toả ở London

Theo CNN, trên 60 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản đối phong toả tại London
ngày 28/11. Các cuộc biểu tình ở London hiện đnag bị cấm theo quy định phòng chống dịch,
và cảnh sát đã công bố thư ngỏ kêu gọi người biểu tình ở nhà.

Cùng ngày, Chánh văn phòng Nội các Michael Gove cho biết các bệnh viện tại xứ England có
nguy cơ bị quá tải nếu các nhà lập pháp không ủng hộ kế hoạch triển khai các biện pháp hạn
chế mới. Hơn 20 triệu người ở England sẽ phải sống chung với các biện pháp hạn chế nghiêm
ngặt nhất nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh sau khi lệnh phong tỏa toàn khu vực này
kết thúc vào ngày 2/12 tới. Các nhà lập pháp dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc triển khai các biện
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pháp hạn chế này một ngày trước khi lệnh phong tỏa trên hết hiệu lực. Tuy nhiên, ngày càng
nhiều nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson phản đối kế hoạch áp đặt các
biện pháp hạn chế theo từng mức độ.

Philippines mua 2 triệu liều vaccine của AstraZeneca

Chính phủ Philippines đã ký thoả thuận mua 2 triệu liều vaccine của AstraZeneca (Anh) vào
ngày 27/11. Chính phủ lên kế hoạch tiêm chủng cho 30 triệu người/năm nhằm đạt được mục
tiêu chủng ngừa cho 75% dân số.

Theo ông Carlito Galvez, người được giao đứng đầu chương trình phòng chống đại dịch tại
Philippines, nước này cũng đã có kế hoạch mua 50 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của công ty
Sinovac, Trung Quốc sản xuất.

AstraZeneca và đối tác, Đại học Oxford, trước đây thông báo họ đang xin phép phê duyệt cho
ứng cử viên vaccine giá phải chăng của mình sau khi thử nghiệm cho hiệu quả phòng bệnh
trung bình là 70%.

Ngày 25/11, Philippines ghi nhận thêm 1893 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 427.797.
Tỉ lệ xét nghiệm dương tính ở Philippines hiện nay là 5,6%.

Tốc độ lây nhiễm báo động ở Hàn Quốc

Nhà chức trách Hàn Quốc lên tiếng báo động sau ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận hơn 500 ca
nhiễm mới/ngày, tốc độ lây lan chưa từng thấy kể từ đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất vào mùa
xuân năm nay.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Hàn Quốc (KCDC) thống kê, 504 ca nhiễm mới
hôm 28/11 đã nâng tổng số mắc trên toàn quốc lên 33.375 người, bao gồm cả 522 trường hợp
tử vong. Khoảng 330 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua là ở khu vực thủ đô Seoul. Các nhân

4/5

Dịch Covid-19 ngày 29/11: Philippines mua 2 triệu liều vaccine của AstraZeneca, tốc độ lây nhiễm báo độ
Chủ nhật, 29 Tháng 11 2020 11:01

viên y tế tại đây đang phải chật vật ngăn chặn những ổ dịch mới bùng phát, có liên quan đến
các bệnh viện, trường học, phòng tập gym, phòng xông hơi và các đơn vị quân đội.

Theo AP, tình trạng gia tăng đột biến số ca Covid-19 xảy ra sau khi Chính phủ Hàn Quốc nới
lỏng các biện pháp giãn cách xã hội xuống mức thấp nhất vào tháng 10 nhằm vực dậy nền kinh
tế, cho phép các tụ điểm nguy cơ cao như hộp đêm và quán karaoke mở cửa trở lại và khán giả
được phép đến cổ vũ các sự kiện thể thao.

Nhà chức trách đã phải tái triển khai một số biện pháp hạn chế nhằm khống chế dịch trong
tuần này, đồng thời cảnh báo có thể phải kìm hãm các hoạt động kinh tế hơn nữa nếu tốc độ lây
lan virus không chậm lại.

Theo báo Pháp Luật.
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