Công chức và giáo viên không tiêm chủng sẽ bị cho nghỉ việc
Thứ sáu, 08 Tháng 10 2021 07:03

Bộ Y tế Ucraina đã ban hành công lệnh về danh mục những tổ chức, ngành nghề bắt buộc phải
tiêm chủng ngừa Covid-19. Nội dung công lệnh được đăng tải trên website của Bộ ngày
7/10/2021.

Theo quyết định của Bộ Y tế, trong thời gian áp dụng quy chế phòng dịch, những người làm
việc tại các cơ quan, tổ chức sau đây có trách nhiệm tiêm vắc xin ngừa Covid-19:

Cơ quan chính quyền hành pháp trung ương, cơ quan chính quyền trung ương đóng tại các địa
phương.

Cơ quan chính quyền địa phương.
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Cơ sở giáo dục hệ đại học, sau đại học, trường kỹ thuật cao cấp, trung học chuyên nghiệp,
trường phổ thông, mẫu giáo, nhà trẻ, trường giáo dục đặc biệt, cơ quan nghiên cứu khoa học…
thuộc tất cả các hình thức sở hữu.

Người làm việc ở các cơ quan, tổ chức nói trên, nếu không tiêm chủng ngừa Covid-19, sẽ phải
nghỉ việc và không được bảo tồn mức lương đã nhận trước đó.

Công lệnh có hiệu lực thi hành sau một tháng kể từ thời điểm công bố.

Như tin đã đưa, ngày 22/9/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Victor Lyashko đã đề xuất Chính phủ thông
qua quyết định bắt buộc công chức nhà nước và giáo viên tiêm chủng ngừa Covid-19.

Theo thông báo của Bộ Y tế vào buổi sáng hôm nay, tính đến thời điểm này tại Ucraina đã có
6.008.605 người được tiêm đầy đủ hai liều vắc xin Covid-19. Số người mới tiêm một liều là
7.421.450.

Cũng theo thông báo của Bộ, tại Ucraina hiện có hơn 10 triệu liều vắc xin Covid-19 chưa sử
dụng.

Quốc Thành. Theo Liga.
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