Bộ Y tế Ucraina khẳng định sẽ triển khai tiêm chủng Covid-19 ngay từ tháng 2
Thứ sáu, 15 Tháng 1 2021 08:04

Theo lời Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina Maxim Stepanov, thông báo trên kênh truyền hình
"Ucraina-24", việc tiêm chủng đại trà chống Covid-19 sẽ được triển khai ngay trong tháng 2 tới,
sau khi vaccine được đăng ký sử dụng.

Bộ trưởng nhắc lại rằng, trước đây Bộ Y tế đã từng tuyên bố sẽ bắt đầu tiêm chủng Covid-19
diện rộng từ tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2021. Điều này là dựa trên sơ sở tiến trình đàm phán với
các đối tác nước ngoài. Đến thời điểm này, có thể khẳng định được rằng việc tiêm chủng sẽ
triển khai được vào tháng 2.

Ông nhấn mạnh, Ucraina đã ký hợp đồng mua vaccine của hãng dược phẩm Trung Quốc và
theo hợp đồng này, Sinovac sẽ chuyển cho Ucraina 700 nghìn liều vaccine đầu tiên trong vòng
30 ngày sau khi vaccine được phê duyệt.

Bộ trưởng cho biết, dự kiến vaccine của Sinovac sẽ được duyệt ngay trong tháng 1 này.
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Bộ trưởng Bộ Y tế cũng khẳng định, Ucraina vẫn đang tích cực đàm phán với các nhà sản xuất
vaccine khác trên thế giới.

Trước đó, có thông tin công ty dược phẩm Lekhim của Ucraina đã ký hợp đồng mua 5 triệu liều
vaccine Sinovac của Trung Quốc, trong đó 1,9 triệu liều sẽ được bàn giao cho Bộ Y tế Ucraina.

Ucraina cũng được Tổ chức phân phối vaccine toàn cầu COVAX hứa cấp cho 8 triệu liều
vaccine chống Covid-19, đủ để tiêm chủng cho 4 triệu người.

Thanh Huyền. Theo Ukrinform.
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