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Thứ ba, 21 Tháng 9 2021 09:43

Từ ngày 20/9/2021, tại Ucraina đã bắt đầu thực hiện quy chế phòng dịch mới, với nhiều sửa đổi
ưu đãi dành cho người đã tiêm chủng ngừa Covid-19, nhằm đảm bảo hoạt động kinh tế trong
điều kiện áp dụng các biện pháp hạn chế xã hội.

Ưu đãi dành cho người đã tiêm chủng

Theo quy định mới, khi cả nước chuyển sang vùng Vàng, các sự kiện quần chúng, cơ sở văn
hóa, thể thao… sẽ chỉ được phép hoạt động với điều kiện hạn chế số người tham gia, không
quá 50% số chỗ cố định.

Tại những địa phương thuộc vùng Đỏ, các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết
yếu, cơ sở văn hóa, thể thao, nhà hàng, quán xá, chợ, trung tâm thương mại và trường học sẽ
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phải đình chỉ hoạt động. Những cơ sở được phép hoạt động trong điều kiện thực hiện phong
tỏa xã hội gồm: cửa hàng thực phẩm, trạm xăng, hiệu thuốc, ngân hàng, bưu điện và phòng
khám/chữa bệnh cho vật nuôi.

Tuy nhiên, các quy định hạn chế xã hội trên đây sẽ không áp dụng đối với người đã tiêm chủng
ngừa Covid-19. Cụ thể, người đã tiêm đủ hai liều vắc xin không bị hạn chế hoạt động tại vùng
Đỏ. Còn tại vùng Vàng, cả người mới chỉ tiêm một liều vắc xin cũng được hưởng ưu đãi này.

Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hưởng ưu đãi

Người được hưởng quy định ưu đãi nói trên cần chứng minh quyền của mình bằng chứng chỉ
Covid-19, ở dạng kỹ thuật số (trong ứng dụng di động Diya), hoặc dạng giấy in (do bác sỹ gia
đình cấp).

Theo quy định mới, chứng chỉ Covid-19 sử dụng trong nước được cấp theo hai loại: giấy
"Vàng", có thời hạn 120 ngày, dành cho người mới tiêm một liều vắc xin; giấy "Xanh", thời hạn
365 ngày, dành cho người đã tiêm đủ hai liều. Tuy nhiên, hai loại chứng chỉ khác nhau này chỉ
thể hiện ở dạng điện tử, trong ứng dụng Diya.

Chứng chỉ Covid-19 còn có thể chứa đựng thông tin về kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19,
có thời hạn sử dụng trong vòng 72 giờ.

Hoạt động của trường học, giao thông

Tại các địa phương thuộc vùng Vàng, các cơ sở giáo dục được phép hoạt động nếu hơn 80%
giáo viên có chứng chỉ Covid-19 (chấp nhận cả chứng chỉ "Xanh" và "Vàng"). Ở vùng Đỏ,
trường chỉ được hoạt động nếu 100% giáo viên có chứng chỉ "Xanh". Học sinh, sinh viên không
bắt buộc phải tiêm chủng.

Quy định mới không hạn chế hoạt động giao thông. Hành khách các phương tiện giao thông
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công cộng sẽ không bị kiểm tra chứng chỉ Covid-19. Tuy nhiên, lái xe phải tiêm chủng mới
được phép chở khách.

Quy chế xuất nhập cảnh

Từ ngày 20/9/2021, người nước ngoài nhập cảnh Ucraina với mục đích quá cảnh và có giấy tờ
chứng minh xuất cảnh trong vòng 48 giờ trước đó, sẽ không cần tự cách ly và không cần làm xét
nghiệm Covid-19.

Người nước ngoài nhập cảnh Ucraina cần có bảo hiểm y tế, giấy tờ chứng nhận đã tiêm chủng
ngừa Covid-19, hoặc đã bị nhiễm và khỏi bệnh, hoặc kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Quy định về tiêm chủng

Việc tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Ucraina là không bắt buộc, hoàn toàn theo nguyện vọng cá
nhân. Ở thời điểm hiện nay, Ucraina đang sử dụng các loại vắc xin như sau: CoronaVac (thời
gian giữa hai lần tiêm: 14-28 ngày), Pfizer (thời gian giữa hai lần tiêm: 21 ngày), Moderna (thời
gian giữa hai lần tiêm: 28 ngày), AstraZeneca (thời gian giữa hai lần tiêm: 12 tuần).

Hạn chế đối với người chưa tiêm chủng

Tại vùng Vàng, các cơ sở kinh doanh được quyền tự quyết định chỉ phục vụ khách đã tiêm
chủng, hay hạn chế lượng người theo số chỗ. Tại vùng Đỏ, người không có chứng chỉ Covid-19
không được vào các cơ sở kinh doanh ẩm thực, nhà hát, rạp chiếu phim, phòng thể thao… Giới
kinh doanh được phép hoạt động tại vùng Đỏ với điều kiện 100% nhân viên và khách hàng đã
tiêm chủng.

Khả năng phong tỏa xã hội
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Thứ trưởng Bộ Y tế Ucraina, Bác sỹ trưởng dịch tễ Igor Kuzin cho rằng khả năng sẽ phải ban
bố lệnh phong tỏa xã hội trong mùa đông tới là khó tránh khỏi, nhưng có thể là sau tháng 11.
Thủ tướng Denis Shmygal cũng đã kêu gọi người dân tích cực tiêm chủng và thực hiện các biện
pháp phòng dịch, để tránh xảy ra phong tỏa xã hội một lần nữa.

Quốc Thành. Theo RBC.
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