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Một đợt bùng phát mới dịch Covid-19 có thể xuất hiện tại Ucraina trong vòng hai tuần tới. Đó là
dự báo dựa trên phân tích của các chuyên gia từ Trường Kinh tế Kyiv, được đăng trên website
của Trường, ngày 4/8/2021.

Theo số liệu được các nhà khoa học công bố, tại thủ đô Kyiv hiện 20% dân số trưởng thành đã
được tiêm ít nhất một liều vắc xin ngừa Covid-19. Tuy nhiên, tại các tỉnh, tiến độ triển khai tiêm
chủng đang diễn ra khá chậm. Trong cả nước mới có 9,5% dân số được tiêm vắc xin - cụ thể là
mới có 3.855.095 người được tiêm liều đầu tiên và 2.215.230 người được tiêm đầy đủ hai liều.

Viện Kinh tế Kyiv thông báo, ở đại bộ phận các tỉnh thành trong toàn Ucraina đều ghi nhận
chiều hướng gia tăng số bệnh nhân Covid-19 nhập viện trong thời gian gần đây và đó là dấu
hiệu cho thấy một đợt dịch mới có thể xuất hiện trong khoảng hai tuần tới.

Tỷ lệ phát hiện các ca lây nhiễm mới tại Ucraina tăng không đáng kể trong thời gian cuối và
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hiện vẫn đang ở mức khá thấp - 2,3%. Tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tử vong tại Ucraina chuyển từ
vị trí thứ năm xuống thứ bảy trong toàn châu Âu, do số ca tử vong tại nhiều nước tăng mạnh
trong thời gian gần đây.

So với các nước tại châu Âu, Ucraina đang đứng ở vị trí thứ 13 về mức độ lây nhiễm Covid-19,
với 20 ca trên 100 nghìn dân trong hai tuần cuối. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, số bệnh
nhân Covid-19 nhập viện đã tăng 17% (mỗi tuần tăng 3-5%), tại 20 trong số 25 tỉnh thành của
Ucraina, ghi nhận chiều hướng gia tăng áp lực đối với hệ thống y tế.

Những tỉnh được nhận định có nguy cơ gia tăng bệnh dịch cao hiện nay gồm: Dnipropetrovsk,
Odessa, Donetsk, Zytomir, Zakarpatia và Khmelnitsky.

Những địa phương được cho là khá ổn định là: Kyiv, Poltava, Sumy và Chernigiv.

Như tin đã đưa, vào buổi sáng hôm nay tại Ucraina đã ghi nhận thêm 1.052 ca nhiễm mới
Covid-19. Đây là con số cao nhất trong vòng 1,5 tháng gần đây.

Thanh Huyền. Theo Liga.
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