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Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 13/5 (giờ Việt Nam), toàn thế
giới đã ghi nhận 161.286.212 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó
có 3.349.063 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 139.093.740 người.

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Hartford,
Connecticut, Mỹ, ngày 3/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cho đến nay, Mỹ đã có 597.843 ca tử vong trong tổng số 33.589.466 ca nhiễm. Tiếp đó là
Ấn Độ với 259.382 ca tử vong trong số 23.787.149 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 428.256
ca tử vong trong số 15.316.686 bệnh nhân.

Tính theo tỷ lệ dân số, Hungary là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000
người dân thì có 299 người tử vong. Tiếp đến là CH Séc với 279 người và Bosnia-Herzegovina
với 273 người/100.000 dân.
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Xét theo khu vực, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 51,9 triệu người mắc
COVID-19, trong đó có hơn 1,1 triệu ca tử vong. Tiếp đến là các nước Mỹ Latinh và Caribe, với
hơn 966.300 ca tử vong trong hơn 30,3 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ có hơn 608.400 ca tử vong trong
hơn 34,1 triệu ca nhiễm. Châu Á ghi nhận hơn 394.300 ca tử vong trong hơn 31,1 triệu ca
nhiễm. Trung Đông có hơn 136.300 ca tử vong, châu Phi ghi nhận hơn 125.300 ca tử vong,
trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là hơn 1.000 người.

Singapore ngày 13/5 ghi nhận 32 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 24 ca mắc trong cộng
đồng. Đây là số ca mắc mới trong cộng đồng cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ ngày
11/7/2020. Trong số các ca mắc mới trong cộng đồng, có 17 ca liên quan ổ dịch tại sân bay
Changi, đưa tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này lên 42 ca. Ngoài ra, 1 ca liên quan các ca mắc
trước đó và 6 ca không rõ nguồn lây. Tính đến nay, Singapore có tổng cộng 61.451 người mắc
COVID-19, trong đó có 31 trường hợp không qua khỏi.
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Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19
tại bệnh viện ở Viêng Chăn, Lào. Ảnh: THX/TTXVN

Lào cũng thông báo ghi nhận thêm 65 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, trong đó có 15 ca
nhập cảnh và được cách ly ngay. Sau hơn 10 ngày luôn ghi nhận số ca mắc mới dưới 20 ca,
tình hình dịch bệnh tại thủ đô Viêng Chăn có dấu hiệu "nóng" trở lại khi ghi nhận 26 ca mắc
mới, vượt qua tỉnh Bokeo với 24 ca. Đáng chú ý, tất cả các ca nhiễm mới tại 2 địa bàn trên đều
là lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào hiện là 1.482 trường hợp,
trong đó phần lớn là các ca lây nhiễm cộng đồng được phát hiện từ cuối tháng 4 đến nay.

Bộ Y tế Campuchia trưa 13/5 cho biết nước này có thêm 446 ca mắc mới COVID-19 (trong đó
có 15 ca nhập cảnh), trong khi số ca khỏi bệnh nhiều gấp đôi, với 980 người. Đây là một tín hiệu
tốt trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Campuchia. Bộ trên cũng xác nhận có thêm 6 ca tử
vong vì COVID-19. Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền Phnom Penh đã
quyết định kéo dài lệnh giới nghiêm ban đêm (từ 20h00' tối hôm trước đến 3h00' sáng hôm sau)
và tiếp tục phong tỏa “Khu vực Đỏ” thêm 1 tuần từ ngày 13-19/5. Đô trưởng Phnom Penh
Khuong Sreng cho biết chính quyền phải phong tỏa “Khu vực Đỏ” thêm 1 tuần để ngăn chặn
dịch bệnh lây lan trong thành phố và việc phân chia Phnom Penh thành các khu vực để chống
dịch đã và đang giúp giảm số ca mắc mới COVID-19.

Thái Lan cùng ngày ghi nhận 4.887 ca mắc mới COVID-19 - số thống kê cao nhất trong một
ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này
lên 93.794 ca. Ngoài ra, giới chức y tế sở tại cùng ngày xác nhận đã có thêm 32 ca tử vong,
nâng tổng tổng số ca tử vong lên 518 ca. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Thái Lan
(FDA) đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 Moderna, mở đường cho
việc nhập khẩu và sử dụng vaccine này. Theo Tổng thư ký FDA cho biết việc sử dụng khẩn cấp
vaccine Moderna có hiệu lực trong 1 năm kể từ ngày 13/5. Cho đến nay, Moderna là vaccine
ngừa COVID-19 thứ tư được phê duyệt tại Thái Lan. Trước đó, FDA cũng đã phê duyệt các loại
vaccine ngừa COVID-19 gồm AstraZeneca, Johnson & Johnson và Sinovac.

Covid-19 ở Việt Nam chiều 13/5: Bộ Y tế cho biết có thêm 31 ca mắc Covid-19, trong đó 12 ca
nhập cảnh đã cách ly ngay; 19 ca còn lại ghi nhận trong nước tại khu vực đã được cách ly,
phong toả.

Tính đến 18h ngày 13/5: Việt Nam có tổng cộng 2.253 ca ghi nhận trong nước và 1.457
ca nhập cảnh.
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- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 683 ca.

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.657 ca.

Bộ Y tế Malaysia cũng thông báo có thêm 4.855 ca mới mắc COVID-19 - mức cao nhất kể từ
ngày 31/1, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 458.077 ca. Mức tăng mới nhất này phần nào
là do các biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh. Malaysia cũng ghi nhận
thêm 27 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.788 ca.

Hỏa táng người thân tử vong vì nhiễm COVID-19
bên bờ sông Hằng tại Garhmukteshwar, Ấn Độ, ngày 5/5/2021.
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Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày 13/5, Ấn Độ thông báo có thêm 4.120 ca tử vong vì bệnh COVID-19. Đây là ngày
thứ hai liên tiếp con số tử vong cao hơn 4.000. Số ca nhiễm mới trong ngày được ghi nhận dưới
400.000 ca trong ngày thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết virus SARS-CoV-2
đang lây lan rất nhanh tại các khu vực nông thôn, nơi rất khó ghi nhận đầy đủ vì thiếu thiết bị
xét nghiệm. Tình hình đặc biệt tồi tệ tại các khu vực nông thôn ở Uttar Pradesh, bang đông dân
nhất Ấn Độ với hơn 230 triệu người. Truyền hình đăng tải những hình ảnh nhiều thi thể bệnh
nhân tử vong do COVID-19 đã được thả trôi trên sông Hằng do các lò hỏa thiêu luôn trong tình
trạng quá tải và không đủ củi để thiêu.

Tại châu Âu, Nga đã ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 được
phát hiện ở Ấn Độ. Toàn bộ 16 ca nhiễm biến thể ở Ấn Độ là những sinh viên Ấn Độ học tại Đại
học tổng hợp Ulyanovsk, cách thủ đô Moskva khoảng 700km về phía Đông. Hiện họ đang thực
hiện tự cách ly và được theo dõi y tế. Theo lực lượng đặc trách phòng chống dịch COVID-19
của Chính phủ Nga, nước này ghi nhận thêm 8.380 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả
nước lên 4.913.439 ca. Ngoài ra, Nga có thêm 392 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số
trường hợp không qua khỏi lên 114.723 ca.

Theo TTXVN.
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