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Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận hơn 192,26 triệu ca mắc
Covid-19, trong đó có hơn 4,13 triệu ca tử vong và xấp xỉ 175 triệu bệnh nhân bình phục.

Tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 hiện là biện pháp hiệu quả nhất
để ngăn virus lây lan. (Nguồn: Business Today)

Mỹ là quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất (625.363 ca), Brazil đứng thứ hai
(544.302 ca), tiếp đến là Ấn Độ (418.511 ca) và Mexico (236.469ca). Các nước đã ghi nhận hơn
110.000 ca tử vong gồm Peru, Nga, Anh, Italy, Colombia, Pháp và Argentina.

Xét theo số người mắc bệnh, Mỹ đứng đầu với hơn 35 triệu ca,tiếp theo là Ấn Độ hơn 31,2
triệu ca và Brazil với gần 19,42 triệu ca.
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Các nước còn lại trong top 10 gồm Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh (đều trên 5,5 triệu ca nhiễm),
Argentina, Colombia và Italy (đều trên 4,2 triệu ca). Quốc gia có số ca phục hồi nhiều nhất là Ấn
Độ (hơn 30 triệu ca), Mỹ (hơn 29 triệu ca) và Brazil (hơn 18 triệu ca).

Xét theo khu vực, châu Á vẫn đang là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, hiện đã ghi nhận tổng
cộng hơn 59,4 triệu ca nhiễm. Khu vực bị ảnh hưởng thứ hai là châu Âu với gần 50,1 triệu ca,
tiếp theo là Bắc Mỹ hơn 41,5 triệu và Nam Mỹ hơn 34,7 triệu ca.

Tuy nhiên, châu Âu đứng đầu về số ca tử vong, hiện đã lên tới 1.121.763 trường hợp, tiếp đó
là Nam Mỹ với hơn 1 triệu ca, Bắc Mỹ có 930.603 ca. Châu Á ghi nhận 852.987 người không
qua khỏi.

Châu Phi và châu Đại Dương ít bị ảnh hưởng nhất,song đã ghi nhận số ca nhiễm lần lượt là
hơn 6,3 triệu ca và hơn 91.000 ca.

* Châu Mỹ

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, Tiến sĩ Rochelle
Walensky cho biết, số ca nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đã gia tăng đáng kể và
hiện chiếm tới 83% các mẫu được giải trình tự gene tại Mỹ.

Theo bà Walensky, biện pháp tối ưu để ngăn ngừa sự lây lan biến thể Covid-19 là ngăn chặn sự
lây bệnh và tiêm chủng vaccine là công cụ hiệu quả nhất đến thời điểm hiện tại.

Các dữ liệu gần đây nhất từ Israel cho thấy, đối với biến thể Delta, vaccine của Pfizer có khả
năng bảo vệ khỏi nhiễm trùng là 64% và có hiệu quả 93% trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và
các ca nhập viện.

* Châu Âu,
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Ngày 20/7, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho hay, thống kê mới nhất cho thấy, sự lây lan
của biến thể Delta gia tăng ở mức 150% trong tuần trước và đây là mức chưa từng thấy đối với
chủng virus gốc, hay biến thể Alpha, biến thể Gamma.

Hiện tỷ lệ lây nhiễm tại Pháp đang ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 khi nước này bắt đầu dỡ
bỏ lệnh phong tỏa thứ ba. Trong vòng 24 giờ qua, Pháp đã ghi nhận 18.000 ca mắc mới
Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 5.89 triệu ca.

Ông Veran cho rằng, trong bối cảnh nhiều người hoài nghi vaccine, số liệu mới cho thấy
rằng, không còn thời gian cho sự nghi ngờ và do dự và việc đạt được khả năng miễn dịch cộng
đồng thông qua tỷ lệ tiêm chủng cao là cách duy nhất để nước Pháp thoát khỏi sự lây nhiễm
này.

Trong bối cảnh làn sóng thứ 4 bủa vây, Pháp đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng. Cho tới
nay, mới chỉ có 45% dân số Pháp tiêm đủ liều vaccine.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Anh vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Thống kê của chính
phủ cho thấy, nước này đã ghi nhận 46.558 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua.

Điều này đồng nghĩa với việc số ca mắc mới từ ngày 14-20/7 đã tăng 40,7% so với 7 ngày trước
đó. Bên cạnh đó, Anh cũng ghi nhận 96 ca tử vong mới do Covid-19.

Sự gia tăng số ca bệnh diễn ra trong bối cảnh chính phủ đã gỡ bỏ hầu hết các biện pháp phong
tỏa từng áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Về tình hình tiêm chủng ở Anh, theo thống kê, tính đến ngày 19/7, 46,35 triệu người dân nước
này đã tiêm mũi vaccine đầu tiên và 36,24 triệu người đã hoàn thành 2 mũi tiêm.
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* Châu Á

Hiện Indonesia và Philippines là hai nước bị ảnh hưởng nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á,
lần lượt ghi nhận số người nhiễm bệnh lên tới hơn 2,9 trệu và gần 1,52 triệu ca.

Ngày 20/7, Bộ Y tế Indonesia thông báo đã ghi nhận 38.325 ca mắc mới và, trong đó có 1.280
ca tử vong.

Cùng ngày, Tổng thống Joko Widodo thông báo, chính phủ sẽ dần nới lỏng lệnh hạn chế các
hoạt động cộng đồng (PPKM) khẩn cấp từ ngày 26/7 tới nếu số ca mắc Covid-19 sụt giảm.

Thái Lan đã gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 2 tháng, cho tới cuối tháng 9/2021,
nhằm ứng phó với tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nước này.

Phó phát ngôn viên chính phủ Traisuree Taisaranakul cho biết, việc gia hạn tình trạng khẩn cấp
là cần thiết để tạo điều kiện cho việc triển khai nhanh chóng và tích hợp các biện pháp kiểm
soát Covid-19 vì lợi ích an toàn cộng đồng.

Quyết định này nhằm ứng phó với việc hàng nghìn ca nhiễm mới Covid-19 được ghi nhận hằng
ngày ở vùng Bangkok mở rộng - nơi các biến thể virus dễ lây truyền và kháng thuốc đang lây
lan rộng.

Bộ Y tế Thái Lan dự báo, nước này có khoảng 10.000 ca nhiễm mới Covid-19 và hơn 100 ca tử
vong mỗi ngày.

* Châu Phi

Bộ Y tế Algeria cho biết đã ghi nhận thêm 1.298 ca mắc Covid-19 mới và 23 ca tử vong trong 24
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giờ qua, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 155.784 người và 3.979 ca tử vong.

Đây là những con số kỷ lục được ghi nhận trong một ngày tính từ khi quốc gia Bắc Phi ghi nhận
ca nhiễm đầu tiên vào ngày 25/2/2020. Hiện nước này đang thực thi lệnh giới nghiêm từ 23h-4h
tại 24 tỉnh thành kéo dài 10 ngày kể từ ngày 20/7.

Algeria xếp thứ 10 trong top 10 quốc gia châu Phi có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất ở châu lục
này, sau các nước (theo thứ tự): Nam Phi, Morocco, Tunisia, Ai Cập, Ethiopia, Libya, Kenya,
Zambia và Nigeria.

* Liên quan thuốc điều trị Covid-19, hãng dược phẩm Roche của Thụy Sỹ thông báo, Nhật
Bản đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn thuốc kháng thể Ronapreve để điều
trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 ở mức độ nhẹ tới trung bình.

Việc phê chuẩn được đưa ra dựa trên kết quả thử nghiệm giai đoạn 3, theo đó hỗn hợp kháng
thể trong thuốc (gồm bộ đôi 2 kháng thể đơn dòng Casirivimab và Imdevimab) giúp giảm đáng
kể nguy cơ các bệnh nhân mắc Covid-19 nhẹ tới trung bình diễn biến nặng đến mức phải nhập
viện hoặc tử vong.

Theo Thế giới và Việt Nam.
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