Chính phủ Ucraina gia hạn quy chế kiểm dịch đến hết tháng 9
Thứ tư, 11 Tháng 8 2021 18:03

Trong cuộc họp ngày 11/8/2021, Chính phủ Ucraina đã thông qua quyết định gia hạn quy chế
kiểm dịch Covid-19 đến hết ngày 30/9/2021.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Denis Shmygal thông báo, tình hình dịch bệnh trong cả nước
vẫn đang được kiểm soát hoàn toàn, tuy nhiên, các nhà khoa học đã ghi nhận chiều hướng diễn
biến xấu đi trong thời gian gần đây, đặc biệt là việc tăng số bệnh nhân Covid-19 nhập viện điều
trị. Do tình hình đó, Chính phủ Ucraina đã quyết định kéo dài chế độ kiểm dịch linh hoạt đến
hết ngày 30/9/2021.

Thủ tướng cũng cho biết, trong một tuần vừa qua, Ucraina đã tiêm gần 1 triệu liều vắc xin ngừa
Covid-19. Hoạt động cung ứng vắc xin diễn ra đều đặn, bao gồm cả vắc xin viện trợ và vắc xin
mua bằng tiền ngân sách.

Bộ trưởng Bộ Y tế Ucraina Victor Lyashko tuyên bố, ở thời điểm hiện tại hệ thống y tế của
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Ucraina không bị quá tải và tất cả các tỉnh thành đều vẫn đang thuộc nhóm Xanh.

Theo lời Bộ trưởng Lyashko, tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng xấu đi tại địa bàn 4
tỉnh: Odessa, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Mặc dù vậy, tỷ lệ sử dụng giường bệnh trong
các khu điều trị tích cực mới chỉ là 13%. Tỷ lệ giường có hệ thống cung cấp ô xy mới chỉ sử
dụng 9%. Tỷ lệ máy trợ thở đang có người sử dụng là 3%.

Ông cho biết, tiến độ triển khai tiêm chủng ngừa Covid-19 diện rộng đang tiếp tục tăng nhanh.
Riêng trong một tuần qua, số ca tiêm chủng đã tăng hơn 10%. Tốc độ tiêm vắc xin tại Ucraina,
theo lời Bộ trưởng, hiện cao hơn ở các nước châu Âu và trên thế giới nói chung.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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