Tổng thống Zelensky ra lệnh kiểm tra thông tin vaccine Covid-19 nhập lậu vào Ucraina
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Tổng thống Volodymyr Zelensky đã giao nhiệm vụ cho Cơ quan an ninh và các cơ quan bảo vệ
pháp luật khẩn trương rà soát, xác minh thông tin về việc vaccine chống Covid-19 được nhập
lậu vào Ucraina trong thời gian gần đây.

Theo thông cáo trên Cổng thông tin của người đứng đầu nhà nước Ucraina, Tổng thống
Zelensky tuyên bố, chính quyền sẽ có "phản ứng cứng rắn tối đa" nếu phát hiện ai đó bí mật
chuyển lậu vaccine vào Ucraina để bán.

Ông nhắc nhở rằng nhà nước Ucraina đã có kế hoạch triển khai tiêm chủng rõ ràng, với đối
tượng ưu tiên là những người tham gia chống dịch Covid-19 và những nhóm dân cư dễ bị lây
nhiễm.

Được biết, trước đó, doanh nhân Mikhail Brodsky đã phát tán một thông tin, cho rằng có một lô
vaccine Pfizer/BioNTech được bí mật chuyển vào Ucraina bằng chuyên cơ, khoảng ngày 29
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hoặc 30 tháng 12. Ông này khẳng định, lô hàng đặc biệt này được đưa qua Phòng khánh tiết
dành cho các đoàn ngoại giao ở sân bay, dưới danh nghĩa đồ dùng cá nhân của một đại biểu
Quốc hội, vì vậy không bị kiểm tra hải quan.

Ông Mikhail Brodsky còn tuyên bố rằng phi vụ nhập lậu vaccine nói trên được tổ chức bởi doanh
nhân Pavel Fuks và Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc hội Ucraina - Mikhail Radutsky.

Xin nhắc lại với bạn đọc rằng, đến thời điểm này Ucraina mới chỉ ký hợp đồng duy nhất mua
vaccine chống Covid-19 do hãng Sinovac của Trung Quốc sản xuất, với số lượng dự kiến 1,9
triệu liều.

Quốc Thành. Theo Delo.
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