Bộ Y tế Ucraina không có kế hoạch lockdown vào mùa xuân
Thứ hai, 25 Tháng 1 2021 07:07

Theo lời Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina Maxim Stepanov, nói trên kênh truyền hình "Ucraina 24",
Chính phủ Ucraina hiện không có ý định ban hành các biện pháp chống dịch cứng rắn trong
thời gian tới. Vì cơ chế giãn cách xã hội thực hiện trong giai đoạn từ mùng 8 đến 24 tháng 1 vừa
qua đã phát huy tác dụng, giúp kìm hãm tốc độ lây lan dịch bệnh.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc chọn thời điểm để ấn định lockdown, từ 8/1 đến 24/1, là không phải
ngẫu nhiên. Vì đây là giai đoạn kinh tế hoạt động ít nhất trong năm.

Ông tuyên bố, các biện pháp chống dịch tăng cường trong thời gian vừa qua nằm trong chiến
lược của Bộ Y tế Ucraina, để đất nước không bị rơi vào tình huống buộc phải thắt chặt quy chế
cách ly xã hội vào tháng tư - tháng năm tới.
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Về cơ chế kiểm dịch trong thời gian sắp tới, Bộ trưởng cho biết, mọi việc sẽ phụ thuộc vào tình
hình dịch bệnh trong vòng 7-10 ngày kể từ khi bãi bỏ lockdown. Các biện pháp bổ sung có thể
được áp dụng linh hoạt, dựa trên cơ sở các chỉ số dịch bệnh.

Trước đó, Bộ trưởng Stepanov đã tuyên bố, cơ chế lockdown trong giai đoạn từ 8/1-24/1 đã giúp
hạn chế lây nhiễm dịch, minh chứng là số ca dương tính hiện nay đã xuống thấp hơn so với thời
kỳ đầu tháng 12.

Xin nhắc lại với bạn đọc rằng, các biện pháp cách ly xã hội tăng cường (lockdown) tại Ucraina
đã kết thúc từ 0h00 ngày 25/1/2021. Kể từ thời điểm này, tất cả các địa phương trong cả nước
trở lại chế độ kiểm dịch được áp dụng cho "vùng Cam" theo quy định trước đây.

Quốc Thành. Theo RBC.
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