500 nhà khoa học Ucraina kêu gọi Tổng thống Zelensky thắt chặt các biện pháp chống dịch
Thứ tư, 14 Tháng 10 2020 18:46

Theo ý kiến của các nhà khoa học, với chiều hướng hiện nay, đến giữa tháng 11 hệ thống y tế
Ucraina sẽ không tránh khỏi bị sụp đổ.

Ảnh minh họa

Gần 500 nhà khoa học từ Học viện Khoa học Ucraina đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống
Volodymyr Zelensky áp dụng các biện pháp bổ sung chống dịch Covid-19, để cứu hệ thống y
tế của Ucraina khỏi nguy cơ sụp đổ vì quá tải.

Số liệu được các nhà khoa học viện dẫn cho thấy, số lượng các ca lây nhiễm Covid-19 hiện nay
luôn cao hơn số người khỏi bệnh, trong khi số lượng các ca tử vong vì Covid-19 cũng không
ngừng tăng.

Các nhà khoa học cho rằng, nếu chiều hướng hiện nay tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, thì
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đến giữa tháng 11, hệ thống y tế tại nhiều địa phương của Ucraina, bao gồm thủ đô Kyiv, sẽ
không tránh khỏi bị sụp đổ. "Hàng nghìn người cần nhập viện điều trị sẽ phải chết ở nhà, đơn
giản vì trong các bệnh viện không có đủ chỗ, cũng như không đủ y bác sỹ và phương tiện, thiết
bị dành cho họ", - trích lời kêu gọi gửi Tổng thống Zelensky.

Các nhà khoa học nhấn mạnh, điều rất cần thiết hiện nay là chính quyền phải đảm bảo việc
tuân thủ các biện pháp hạn chế xã hội.

Các tác giả lời kêu gọi gửi Tổng thống Zelensky cho rằng, để tránh lặp lại một lần nữa chế độ
cách ly xã hội toàn phần như hồi mùa xuân năm nay, sẽ cần phải ban hành những biện pháp
như sau:

- Mọi người phải đeo khẩu trang ở các địa điểm công cộng, kể cả ở ngoài đường phố và những
nơi thoáng khí.

- Đình chỉ hoạt động các địa điểm vui chơi giải trí, ấn định rõ ràng số lượng người tham gia
các hoạt động quần chúng.

- Đóng cửa các quán bar, các điểm dịch vụ ăn uống lưu động và các cơ sở kinh doanh dịch vụ
khác.

- Nhà hàng, quán ăn chỉ được làm việc ban ngày. Cấm tổ chức tiệc tùng, lễ hội đến khi hết
dịch.

- Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi tối đa sang chế độ làm việc từ xa.

- Áp dụng hình thức xử lý đối với người tổ chức các hoạt động quần chúng để vận động tranh cử.
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Các nhà khoa học cũng cho rằng chính quyền Ucraina cần thuyết phục người dân thay đổi lối
sống để chống dịch, ít nhất trong vòng mấy tháng tới.

Ngày 5/10/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina Maxim Stepanov tuyên bố, các biện pháp chống
dịch cứng rắn có thể được ban hành, nếu số lượng bệnh nhân nhập viện vượt quá 60% tổng số
giường bệnh.

Thanh Huyền. Theo Liga.
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